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celkom 952,3 m2

č. m. popis plocha

1.01 vstupná hala 244,9

1.02 dočasná expozícia 237,3

1.03 auditórium 171,9

1.04 šatňa 11,2

1.05 toalety návštevníci 28,8

1.06 komunikačné jadro 22,3

1.07 toalety zamestnanci 9,2

1.08 sklad 3,5

1.09 chodba 10,9

1.10 autovýťah 23,3

1.11 sklad 63,9

1.12 sklad 10,8

1.13 sklad 2,6

1.14 osobný výťah 4,0

1.15 nákladný výťah 18,0

1.16 reštaurácia 111,3

1.17 toalety 15,7

1.18 kuchyňa 29,7

1.19 umývareň 8,5

1.20 sklad 5,6

1.21 komunikačné jadro 12,5

1.22 chodba 6,4
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celkom 864,6 m2

č. m. popis plocha

2.01 stála expozícia 235,3

2.02 stála expozícia 240,1

2.03 stála expozícia 155,3

2.04 toaleta 4,2

2.05 sklad 11,0

2.06 osobný výťah 4,0

2.07 nákladný výťah 18,0

2.08 manipulačný priestor 19,3

2.09 sklad 7,8

2.10 komunikačné jadro 8,5

2.11 sklad 17,1

2.12 kaviareň 80,5

2.13 sklad 8,4

2.14 sklad 8,4

2.15 komunikačné jadro 22,7

2.16 šatne zamestnanci 12,3

1.17 toalety zamestnanci 5,6

1.18 toalety 6,1
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celkom 546,9 m2

č. m. popis plocha

3.01 stála expozícia 407,6

3.02 balkón 78,5

3.03 komunikačné jadro 18,5

3.04 nákladný výťah 18,0

3.05 manipulačný priestor 19,3

3.06 sklad 5,0
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celkom 968,0 m2

0.15 nákladný výťah 18,0

0.16 chodba 4,6

0.17 príprava expozície 73,5

0.18 sklad 13,2

0.19 šaťňa muži 7,5

0.20 šaťňa ženy 7,5

0.21 toalety 4,6

0.22 sklad 1,9

0.23 komunikačné jadro 12,5

0.24 chodba 19,0

0.25 sklad 12,2

0.26 sklad 8,2

0.27 sklad 8,2

0.28 sklad 12,2

č. m. popis plocha

0.01 komunikačné jadro 21,9

0.02 šatňa ženy 6,9

0.03 šatňa muži 6,9

0.04 sklad 12,2

0.05 sklad 4,2

0.06 sklad 4,2

0.07 chodba 11,1

0.08 toalety 2,9

0.09 velín 33,1

0.10 autovýťah 23,3

0.11 strojovňa vzt 73,6

0.12 sklad 84,5

0.13 garáž 402,1

0.14 naskladňovanie 78,0
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KLÁROV
GALLERY

Parcela, na ktorej má stáť nová Galéria Klárov je momentálne využívaná ako park, avšak bez 
svojej charakteristickej funkcie trávenia voľného času. Park funguje ako spojka ku Starým 
zámockým schodom. Využívajú ho turisti, ktorý prechádzajú od metra, resp. tramvajovej 
zastávky, cez zámocké schody k Pražskému hradu. Park neláka ľudí k zastaveniu sa, slúži 
teda len ako spojka. 

Základom konceptu galérie bola urbanistická úvaha, ktorá viedla k pevným bodom návrhu. 

Nový objekt sa drží uličnej čiary a stavia na ňu mestotvorný prvok - stenu, tak, ako je to 
príznačné pre oblasť Malej strany. Táto stena v rôznych charakteroch obkolesuje celú par-
celu a vytvára vstupy do jej vnútra. 

Galéria je na pozemok umiestnená ako jedna hmota, svoj objem nečlení. Reaguje na oko-
litú zástavbu a jej merítko, hlavne na Klárův ústav slepců naproti nej. 

Je dôležité riešiť park v ktorom sa budova nachádza tak, aby ho budova zveľadila a nie 
potlačila. Vstup do parku smerom od hradu bol umiestnený na východnom konci parcely. 
Tento vstup je premiestnený bližšie a otvára park už na začiatku zámockých schodov. So 
vstupom z ulice Valdštejnská je spojený jednou líniou prechádzajúcou celým parkom.

Dôležitým bodom konceptu pre mňa bolo, aby sa budova stala súčasťou stávajúceho 
parku. Nový objekt má na južnej strane vytvorenú šikminu, na ktorú park plynule pre-
chádza v podobe zazelenanej strechy s nízkym porastom. Na tejto trávnatej šikmine vedú 
schody, ako prvok novej budovy nás vyvedú na plošinu na treťom nadzemnom podlaží. 
Tu verejný priestor vrcholí miestom pre rekreáciu odkiaľ má návštevník výhľad jednak na 
panorámu Prahy s Vltavou na jednej strane, tak  na samotný Pražský Hrad na druhej. Scho-
dy majú uprostred prestávku v podobe kaviarne. Tá funguje nezávisle od galérie, môžme 
si tu cestou hore vziať kávu a pokračovať ďalej na výhľad, alebo si sadnúť na schody a 
pozorovať park. Vzniká tak spolupôsobenie verejného priestoru a novovytvorenej budovy. 

V priestore celku sú vytvorené nové trasy, ktoré spájajú hlavné body navrhovaného objek-
tu. To ale nebráni ľuďom vychodiť si svoje vlastné trasy v priestore zelene medzi nimi. Tento 
priestor spolu s priestorom šikminy nie je umelou trávnatou plochou na ktorú sa človek 
bojí vstúpiť, ale je to prírodná plocha parku, na ktorej sú umožnené rôzne voľnočasové 
aktivity, napríklad v podobe premietania filmov, spoločných cvičení, čítaní, alebo samo-
statných hier.

Priestor šikminy rozumiem ako trávnatý verejný priestor s nízkym porastom. Ľudia 
prirodzene chápu, že neslúži na to, aby po ňom chodili hore. Môžu si naň ľahnúť pri teréne, 
kde nebude porast prítomný. Ak sa stane, že niekoho bude trávnatá plocha veľmi lákať, 
nevadí, celá je obkolesená pevným zábradlím z oboch strán.

Týmto prvkom si budova vytvára osobitý vzhľad smerom od metra a tramvajových 
zastávok. Nepôsobí ako príliš mohutný objem, ale reaguje na susedné budovy na oboch 
stranách. Má ľahko interpretovateľnú južnú fasádu, za ktorou po jej celej dĺžke môžme 
vidieť dianie v parku v podobe ľudí vychádzajúcich po schodoch.

Za šikminou nájdeme samotný vstup do galérie s predpriestorom, ktorý poslúži ako mie-
sto stretávania sa, zhromažďovania sa. Tu bude umiestnená exteriérová socha, ktorá sa 
bude vždy s vnútornou expozíciou meniť a lákať okoloidúcich galériu navšťíviť.
Vstup do galérie je možný ako z parku, tak aj z ulice Pod Bruskou. Vytvára sa jedna priech-
odná vstupná hala, cez ktorú je už z ulice možné pozorovať dianie v parku.

S exteriérom komunikuje aj priestor reštaurácie, ktorý má samostatný vstup. Jeho jedálna 
časť je orientovaná do parku a prechádza aj do exteriéru v podobe reštauračnej terasy. 



kompaktná hmota dodržanie uličnej čiary prechod parkom prechodný vstup

ZASTAVANÁ PLOCHA    1 320 M2

OBOSTAVANÝ PRIESTOR    16 790 M3

PODLAŽNÁ PLOCHA    3 332 M2

EXPOZIČNÁ PLOCHA    1 276 M2

predpriestor galérie poslúži ako 
stretávacie miesto s možnosťou 
inštalácie exteriérových sôch

GALÉRIA
KLÁROV

reštaurácia so samostatným vstupom
funguje nezávisle od galérie, 
vonkajšou terasou je v spojení s parkom

otvorenie parku hneď 
po skončení zámeckých 
schodov

kaviareň funguje nezávisle na galérii

verejný rekreačný priestor s výhľadom 
na Vltavu a na Pražský hrad, 
schodiskom vťahuje budovu do 
priameho spojenia s parkom


