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Anotace 
(česká): 

Diplomová práca sa zaoberá doplnením proluky v huste osídlenom meste. 
Český dom v Taipei je stelesnením medzinárodných vzťahov medzi krajinami 
Česko a Taiwan. Je priateľský, otvorený, prístupný. Mestu prináša nový 
verejný priestor, verejne prístupné funkcie ako je reštaurácia, obchod, 
knižnica, sál… Nad verejnou časťou sídli konzulát. 

Anotace (anglická): 

The diploma thesis deals with the completion of a gap in a densely populated 
city. The Czech House in Taipei is the embodiment of international relations 
between the countries of the Czech Republic and Taiwan. He is friendly, 
open, approachable. It brings a new public space to the city, publicly 
accessible functions such as a restaurant, shop, library, hall… The consulate 
is located above the public part. 
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úvodúvod

Diplomová práca je rozdelená do dvoch celkov. 
Prvá časť je tvorená stavebným programom a zvolenou 
parcelou, ktoré vyplynulo z analýz a rešerší. Druhá časť 
je venovaná hľadaniu adekvátnej formy a samotnému 
návrhu. Diplomovej práci predchádzal diplomný 
seminár, ktorý dopodrobna skúmal problematiku 
reprezentatívnej architektúry, samotný štát Taiwan, 
podobnosť a rozdiely kultúr medzi krajinami, 
ekonomické a medzinárodné vzťahy.
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ZADANIE

Zadanie diplomovej práce sa zaoberá reprezentáciou 
štátu v inej krajine formou architektúry. Medzi 
reprezentatívnu architektúru patria predovšetkým 
ambasády, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu, 
ale aj české centrá, ktoré majú veľký prínos v oblasti 
kultúry. 

Takúto kultúrne-diplomatickú inštitúciu vytváram na 
Taiwane. Je to krajina, ktorej sa dodnes nedarí vytvárať 
s ostatnými štátmi dobré medzinárodné, ani kultúrne 
vzťahy, kvôli diplomaticko-politickým problémom. 
Návrhom chcem podporiť spoluprácu a kultúrnu 
výmenu medzi Českou republikou a Taiwanom. 

01
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STAVEBNÝ PROGRAM

Stavebný program pre český dom na Taiwane sa skladá 
z dvoch hlavných častí - české centrum a generálny 
konzulát. Je odvodený zo základných potrieb pre 
diplomaciu, obchod, administratívu a rezidenciu.

Stavebný program vychádza ako z ustálených 
prevádzkových potrieb, ktoré môžeme vidieť 
napr. v budove českej ambasády v štockholme, v 
Berlíne, alebo v Tbilisi.

Konzulát sa rozdeľuje na štyri hlavné prevádzkové 
celky: konzulárne a vízové oddelenie, reprezentatívna 
časť hostí, multifunkčný sál, zasadacia miestnosť. 
Konzulárne oddelenie sa venuje zariaďovaniu vízových 
záležitostí. Kancelárska časť obsahuje pracovné 
priestory k ekonomickej spolupráci medzi Českou 
republikou a Taiwanom. Rezidenčná časť sa skladá 
z priestorného bytu konzula so samostatnou izbou pre 
hostí a súkromnou pracovňou, ďalej z niekoľko bytov 
pre zamestnancov úradu a nakoniec niekoľkých bytov 
pre hostí. 

České centrum je druhá časť stavebného programu. 
Pozostáva z reštauračného zariadenia, obchodu, 
multifunkčného sálu a knižnice so študovňami čestiny 
a čínštiny.

Podlahová plocha konzulátu je cca 2350m2, plocha 
českého centra je cca 1200m2. Hľadáme pozemok 
veľkosti cca 1000m2.01

01



CzechTrade 

priestorný byt 5+1 pre konzula   

CzechTourism 

CzechInvest 

multifunkčný sál 

jednacie a zasadacie priestory 

gastroprovoz wc

šatnesklad

kancelárie zázemie wc

zásobovanie

vestibul

wc

zasadacia miestnosť 

2x byt rezidenčný 2+kk 

2x byt rezidenčný 3+kk 

2x byt rezidenčný 4+kk 

1x byt hosťovský 1+kk 

2x byt hosťovský 2+kk 

1x byt hosťovský 3+kk 

kancelária konzula

KonzulátZadanie Program

hala reprezentatívna časť

kancelárska časť

rezidenčná časť

garáže 

technické zázemie

konzulárna a vízová časť

vstup

vjazd

wc

strojovňa VZT

TZB

KONZULÁT + KANCELÁRIE

recepcia

KonzulátZadanie Program
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samostatný vstup z ulice

České centrumZadanie Program
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technické zázemie

reštauračné zariadenie

vstup

vjazd

wc

strojovňa VZT
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ČESKÉ KULTURNÍ CENTRUM

1 .200 m 2

KONZULÁT, KACELÁŘE

1 .800 m 2

Plošné výmeryZadanie Program
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HALA,

RECEPCE

30 m2

WC

20 m2

KUCHYNĚ

60 m2

ŠATNY

50 m2

WC

30 m2

TECHNOLOGIE

40 m2

WC

30 m2

ZÁZEMÍ

40 m2

KANCELÁŘE

180 m2

CZECHTRADE

90 m2

CZECHINVEST

90 m2

CZECHTOURISM

90 m2

JEDNACÍ

MÍSTNOST

20 m2

WC

30 m2

HALA

15 m2

GARÁŽE

80 m2

BYT KONZULA

300 m2

HOSTOVSKÝ

BYT 2KK

50 m2

VSTUP

10 m2

HALA,

RECEPCE

30 m2

WC

20 m2

ZÁZEMÍ

10 m2

PŘÍPRAVNA

40 m2
RESTAURACE

250 m2

WC

20 m2

MULTIFUNKČNÍ SÁL

250 m2

FOYER

40 m2

WC

30 m2

SKLAD/ZÁZEMÍ

60 m2

KNIHOVNA

50 m2

STUDOVNA

30 m2

UČEBNA ČÍNŠTINY

60 m2

UČEBNA ČEŠTINY

60 m2

VSTUP

10 m2

MULTIFUNKČNÍ SÁL

150 m2

KANCELÁŘ KONZULA

90 m2

JEDNACÍ

PROSTORY

50 m2

 BYT ŘEDITELE 3KK

75 m2

REŽIE

20 m2

JEDNACÍ

PROSTORY

50 m2

JEDNACÍ

PROSTORY

50 m2

OBCHOD

25 m2

SKLAD

40 m2

ZÁZEMÍ

40 m2

KANCELÁŘE

40 m2

HOSTOVSKÝ

BYT 2KK

50 m2

KOLA, SKÚTRY

50 m2

SKLAD

20 m2

TZB

60 m2

TZB

30 m2

Plošné výmeryZadanie ProgramPlošné výmeryZadanie Program
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PARCELA

Adresa: 78 Guilin Road
Plocha: 933 m²
Predpokladaná podlažnosť: 4-5 NP
Maximálna hrubá podlažná plocha: 4665 m²
Dĺžka fasády: 17+9 m

Parcela sa nachádza pozdĺž rušnej ulice Guilin road. 
V blízkosti sú okrem klasických 4-5 podlažných domov 
aj veľkomestské výškové budovy. Západná časť parcely 
ústí do kľudnejšej Xichang street, ktorá je prívetivejšia 
pre peších.

Východne od parcely je uzavrený dvor s dvoma 
priechodmi z ulice. Ak k tomu budú relevantné 
dôvody, je možné tento priestor sprístupniť a pripojiť 
k wriešenému územiu.01

02
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Širšie okolieZadanie ParcelaŠiršie okolie ParcelaZadanie
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1:500Zadanie Parcela1:500Zadanie Parcela
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NÁVRH

Návrhová časť pozostáva z hľadania ideálnej formy 
pre danú problematiku, skúmania ideálnych pomerov 
medzi jednotlivými miestnosťami a voľbe správneho 
konceptu, ktorý bude adekvátne reagovať na  dané 
zadanie. Koncepčnej časti predchádzalo 5 variant, 
ktoré skúmali rôzne pristupovanie k danej téme, ktoré 
viedli k výberu voľby, ktorá je najoptimálnejšia a má 
najväčší prínos.02
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HĽADANIE
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie



40 41

SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie



54 55

SkicyNávrh HľadanieNávrh HľadanieSkicyNávrh HľadanieNávrh Hľadanie
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ModelNávrh HľadanieNávrh HľadanieModelNávrh HľadanieNávrh Hľadanie
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SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie



60 61

SkicyNávrh HľadanieSkicyNávrh Hľadanie
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Dom stelesňuje medzinárodné, ale aj medziľudské 
vzťahy medzi našou krajinou a Taiwanom, ktoré sú 
kamarátske a prívetivé. Na ostrov prináša kúsok našej 
kultúry. Reprezentuje našu krajinu. 

Priateľský prístup vytváram tým, že dom maximálne 
sprístupňujem a otváram okoliu. Prechodné pasáže 
dávajú priestor voľnému pohybu medzi jednotlivými 
ulicami. Vo vnutrobloku vytváram verejný priestor 
v podobe námestia, ktoré je ohraničené trojpodlažným 
ochozom. Ľudia sa tu môžu zastaviť a oddýchnuť si.

V dome sa nachádzajú dve protikladné funkcie, ktoré 
rozdeľujem horizontálne. Do prvých troch nadzemných 
podlaží umiestňujem český dom, ktorý sa prepisuje 
na fasádu v tvare oblúkov. V dome sa nachádzajú 
verejne prístupné časti, ako je reštaurácia, obchod, 
knižnica, multifunkčný sál. V hornej časti je 
umiestnené konzulárne a vízove oddelenie, v ktorej 
sú reprezentatívne priestory, kancelárie a v najvyšších 
poschodiach byty. 

Z hľadiska konštrukcie a materiality je inštitúcia 
tvorená v spodnej časti tehelnými oblúkmi a klenbami, 
ktoré nesú vrchné podlažia konzulárnej časti. Tie sú 
tvorené tehelnou perforovanou fasádou.

KONCEPT
prestupnosť / otvorenosť / protikladnosť

02
02
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DDD
Český dom na Taiwane
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vizualizáciaNávrh DDDvizualizáciaNávrh DDD
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autorský textNávrh DDD

Zatočila som glóbusom a môj prst pristál priamo 
na malej bodke nachádzajúcej sa neďaleko veľkého 
obra Číny. Ostrov Taiwan. Neprešiel ani týždeň 
a ja som sedela v lietadle s jednosmernou letenkou 
na ktorej svietilo sedadlo 36 E Prague to Taipei. 
Spoločnosť by sa jednohlasne zhodla na názore, že 
nie som normálna. Pre mňa to bolo ale najlepšie 
rozhodnutie v mojom živote. Veď ako by aj nie? 

Všetko je tu tak krásne. Ranné prebúdzanie je 
sprevádzané slnečnými lúčmi, ktoré sa rozlievajú po 
celej izbe. Hneď potom si varím kávu. Tá ranná je 
vždy najlepšia. Pijavam ju s taiwanským kokosovým 
mliekom na terase s výhľadom do rušnej ulice plnej 
ľudí. Priamo naproti sa nachádza skvelý barák. Je 
postavený celý z tehiel. Prvé tri poschodia majú 
obrovské okná oblúkového tvaru. Tie sa ale dajú 
zložiť ako harmonika do seba. Je to super, pretože 
mám každý deň príležitosť vidieť príbehy ľudí, ktorí 
tento dom navštívia. Nad oblúčikmi sedí ďalšia časť 
domu. Tá je naopak zahalená tajomstvami. Celá 
hmota o dosť presahuje okolitú zástavbu. No a čo? 
Vôbec mi to nevadí. Ukazuje to predsa to, že sa 
tu nachádza dôležitá inštitúcia, ktorou český dom 
rozhodne je! 

Dom sa prebúdza už krátko po 7 hodine, kedy pani 
hneď po tom čo odomkne dvere pootvára všetky 
okná dokorán. Následne ju vidím vchádzať niekam 
dozadu za bar. Zloží si tam tašku, rýchlo na seba 
hodí pracovný odev a o pár minút už prichádzajú 
prvý návštevníci. Často tu vidím stáť zástupy ľudí, 
ktorý čakajú na ich prvú dávku kofeínu. Ani sa 
im nečudujem. Majú tam totiž tú najlepšiu kávu 
v Taipei. Hovoril mi to aj Chiang, môj kamarát, 
ktorý tu trávi v poslednej dobe veľa času. Rozhodol 
sa, že kvôli silnejúcemu tlaku od susednej Číny 
urobí radikálny krok. Odíde žiť do Česka. A tak si 
našiel v tomto dome hodiny Češtiny, ktoré navšte-
vuje každý pondelok a štvrtok o 16 hodine. Berie 
výuku veľmi svedomito, takže tomu predchádza 
ešte samoštúdium v knižnici na druhom poschodí. 

Často ho sledujem z okna ako sedí pri veľkom stole 
ponorený do čítania. Po výuke sa potom väčšinou 
nachvíľu stretneme. Ja si väčšinou objednávam 
sklenku červeného vína dovezeného z Moravy, on 
naopak preferuje plzeňské pivo. Najradšej si tieto 
božské nápoje chodíme vychutnávať do druhého 
patra na ochoz, na ktorý sa dostaneme točitým 
schodiskom. Z neho máme výhľad na malé námestie 
uprostred. Nad hlavou máme všade dookola klenby, 
čo nám dáva aspoň nachvíľu pocit výnimočnosti. 
Zvykneme tu presedieť aj niekoľko hodín. Občas sa 
tu koná večer divadlo. Naposledy sme s Chiangom 
mali možnosť vidieť slušnú performance Romea a 
Juliu od známeho Shakespeara. Romeo stál dole 
na námestí, Júlia zas hore na ochoze. Dav ľudí, 
ktorý stál okolo v napätí čakal čo nastane. Nakoniec 
ako je to už v príbehu známe sme boli svedkami 
toho ako Romeo šplhal po tehelnom,  asi 5 metra 
vysokom stĺpe za Júliou. Nasmrť vydesená Júlia 
nevedela čo má robiť. Všetko ale nakoniec dopadlo 
happyendom. Nakoniec som sa ešte zastavila dole v 
obchode s českými potravinami, vzala dve Plzne a šla 
domov.

autorský textNávrh DDD
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1:1000 Situácia širších vzťahov1:1000 Situácia širších vzťahovNávrh
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1:500 Situácia parteru1:500 Situácia parteruNávrh
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vizualizáciaNávrh DDDvizualizáciaNávrh DDD
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1 recepcia
2 reštaurácia
3 obchod
4 upratovacia miestnosť
5 prípravovňa jedla

1

1:250 1 NP

2

3
4

5

1:250 1 NPNávrh
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1:250 2 NP

1multifunkčný sál
2 foyer
3 šatňa
4 učebne češtiny a taiwančiny
5 odpočínková zóna
6 kabinet jazykov
7 kuchynka

2

3

1
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84 85

prednáška (150 ľudí)

ples  (70 ľudí)

výstavy

1:200 multifunkčnosť sáluNávrh

koncert  (200 ľudí)

workshop  (48 ľudí)

banquet  (60 ľudí)

1:200 multifunkčnosť sáluNávrh
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1:250 3 NP

1knižnica
2 kancelária
3 hovorňa
4 vízové oddelenie
5 čakacia zóna
6 výstavy
7 študovňa

7

1

5

43

6

2

1:250 3 NPNávrh
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1:250 4 NP

1kancelária konzula
2 asistentka konzula
3 reprezentatívna jedáleň
4 salón
5 zasadacia miestnosť
6 kuchynka
7 kancelárie konzul. oddelenia
8 oddych
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1:250 5 NP

1hala
2 byt pre hostí 2+kk
3 byt pre hostí 2+kk
4 zasadacia miestnosť
5 kuchynka
6 Czech Trade
7 Czech Invest
8 Czech turism
9 oddych
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4

6
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1:250 6 NP

1súkromný byt konzula
(spacia zóna)
2 byt pre zamestnancov 3+kk
3 kuriér 1+kk

1

2 3

1:250 6 NPNávrh
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1:250 7 NP

1súkromný byt konzula
(obývacia zóna)
2 byt pre zamestnancov 2+kk
3 byt pre zamestnancov 2+kk

1

2 3

1:250 7 NPNávrh
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1súkromný byt konzula
(strešná terasa)
2 byt pre zamestnancov 4+kk

1

1:250 8 NP

2

1:250 8 NPNávrh
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1vzduchotechnika a chladeniekk

1:250 strecha

1

1:250 strechaNávrh
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1 5 10

6 NP spacia časť 

7 NP obývacia časť 

8 NP terasa 

byt konzulaNávrhbyt konzulaNávrh

Volám sa Lívia. Som veľvyslankyňou Českej republiky 
na Taiwane. S manželom tu žijeme už tretí rok a ak to 
pôjde, radi by sme tu ostali navždy. 

Taiwan je jeden z najkrajších miest, ktoré som 
kedy v živote navštívila. Je to vyspelá krajina plná 
inteligentných a čistotných ľudí. Príroda ma dodnes 
neprestala udivovať. Sú obdobia kedy chodíme po 
horách vo výške 3000 nad morom v perovej bunde 
a rukaviciach, odkiaľ keď zídeme dolu, môžme sa rovno 
okúpať v oceáne.

Na Taiwane bývame s manželom a našou 8 ročnou 
dcérou v priestrannom byte, ktorý sa rozprestiera cez 
3 podlažia. Každé poschodie je obklopené terasami, 
ktoré sú schované za tehelnou perforovanou fasádou. 
V najspodnejšoj podlaží, keď vystúpim z výťahu prídem 
rovno do knižnice. Je to moja obľúbená miestnosť 
v byte, pretože sa cez celú jednu stenu rozpínajú 
všetky možné knihy od poviedok, cez encyklopédie až 
k románom. Rada si tu čítam, pretože mi po ľavej strane 
dopadajú slnečné lúče priamo do knihy. 

V ďalšom podlaží sa nachádza obývacia časť, kde 
máme veľký klavír. Hrávam na ňom často. Milujem ten 
zvuk, ktorý sa rozlieha po celom dome. Kuchyňa je 
veľká, priestranná. Avšak väčšinu času aj tak strávime 
na strešnej terase, kde jedlo chutí najlepšie. Varenie ma 
baví, ale niet nad navarené jedlo od českých kuchárov, 
ktorý vám čerstvo pripravia a vyvezú z českého domu 
sviečkovú na smotane. Po nej sa vždy odgúľam rovno 
do vírivky, kde si s manželom zvykneme dávať kubánsky 
rum, ktorý striedame so šálkami espressa. V pozadí 
hrá skladba Spring Waltz od Chopina. Vtedy je svet 
najkrajší.
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záver

Rada by som poďakovala Odřejovi Cislerovi a Lenke 
Milerovej za vedenie a pomoc pri tvorbe mojej 
diplomovej práce. Ďalšie poďakovanie patrí všetkým 
konzultantom, ktorí mi pomohli porozumieť riešenej 
problematike. Ďakujem svojim rodičom za všetku 
podporu pri štúdiu a svojim kamaradom a spolužiakom 
za skvelú partiu, podporu a pracovnú atmosféru po 
dobu štúdia.
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