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_návrh_

Český dům. Český dům v Taipei. Kulturní a diplomatická 
reprezentace státu v zahraničí. Spolupráce, porozumění si, 

vzájemná inspirace. Klíčové aspekty návrhu.

Nechci na Taiwan, do progresivní, demokratické země, která 
by nám v lecčem měla/mohla být inspirací, navrhovat navzdory 

něčemu. Navzdory mocnosti (ČLR), navzdory geopolitické 
situaci. To není a nemělo by být smyslem národního kulturního 

institutu jakým je například i český dům. Nechci navrhovat 
„násilnou instituci“. Odmítám navrhovat instituci, která by se 

uzavírala sama do sebe. Nechci uzavřenost, město ve městě, 
objekt chovající se agresivně. To jsou časté jevy ambasád, 

konzulátů, ale i zahraničních národních institutů. Zejména 
globálních mocností. 

Mnou navrhovaný kulturně-hospodářský národní institut by 
měl být otevřený (co daný provoz dovoluje). Z pozice České 

republiky, jakožto malé země si to lze dovolit. Tématem nárhu 
je reprezentace. Osobně instituci kulturně hospodářské 

reprezentace vnímám jako otevřenou platformu pro digalog, 
inspiraci a spolupráci. Reprezentaci tak vnímám především v 

respketu a poslání navrhovaného obejktu. „Českost“ nemusí být 
na první pohled zřejmá. Ostatně ani již existující české ambasády 

a národní instituti českost „nekřičí“. Ty vydařené jako jsou 
například ambasády ve Tbilisi, Berlíně, Londýně či Stokholmu 

vyčnívají zejména svébytným přístupem a kvalitou.

Proto navrhuji český kulturní dům jako otevřenou platformu na 
jejíž půdě by měla probíhat kulturní i obchodní výměna. Inspirací 
pro hmotové řešení mi byla dynamická struktura města/potažmo 

čtvrti Wanhua. 

Objekt z urbanistického hlediska vyčnívá nad nejbližší 
okolní zástavbu. Z pohledu městské veduty se však nejedná 

o anomálii. Mým cílem bylo navrhnout výrazný, ale nenásilný 
dům. Z architektonického hlediska pak dům vyčnívá zejména 

jednoduchým řešením fasád, které jsou oproti taiwanské zástavbě 
velice čisté, strohé.

 Program českého domu si samozřejmě žádá i provozy s větší 
mírou zabezpečení či soukromí, tyto provozy tak k otevřené 

platformě přidužují jako nezávislé objekty. 

_urbanismus_

Parcela pro navrhovaný objekt se nachází ve čtvrti Wanhua v 
Taipei. Jedná se o historickou čtvrť s dynamickým vývojem, 
který lze vidět i na analýzách z posledních 70ti let v kapitole 

„místo“. Původní struktura nízkých objektů (povětšinou do třech 
nadzemích podlažích) s atrii byla postupně nahrazena novými 

objekty. Jejich forma i objem se dosti liší.  
 

Původní struktura již není tak dobře čitelná. Její analýza mi tak 
byla spíše než dogmatem, kterým se řídit, inspirací. Inspirací 
zejména pro zvýraznění původní západovýchodní osy, která 

historické struktuře dominovala. Dalším aspektem byla 
implementace atrií do návrhu. Analýza původní struktury sice 
navádí k tvorbě atrií (relativně malých), avšak výškově se čtvrť 
proměnila a atria začala postupně ustupovat. Pro proslunění/

provětrnání tak slouží spíše úzké uličky, průchody a škvíry. 

Proto jsem se rozhodl navrhnout jako základ deskový dům, který 
si svou půdorysnou stopou vymezuje ony potřebné odstupy. 
Zároveň nezastavuji celou parcelu. Její jižní část ponechávám 

volnou, pro další zastavění.

_objekt_
 

Základem návrhu je tak platforma, kterou tvoří vysoký deskový dům. 
7 metrů úzký, 80 metrů dlouhý a 45 metrů vysoký.  11 nadzemních 

podlaží. Desku zalamuji v úrovni pátého podlaží, tvořím tak pomyslnou 
římsu, která se nachází v přibližné úrovni okolní zástavby.

Do platformy/desky umisťuji většinu programu, který člením vertikálně 
podle míry přístupnosti/zabezpečení. Prvních pět podlaží by tak mělo 

být přístupno komukoliv. Naopak v horních třech podlažích se nacházejí 
prostory konzulátu - reprezentace, rezidence, které vyžadují jinou míru 

důležitosti, soukromí i přístupnosti.

Do tohoto úzkého profilu se nelze vejít s veškerým programem. Proto 
z platformy vyčleňuji nezbytně nutné provozy, které mají odlišné 

prostorové nároky. Tyto provozy mají odlišný charakter.

_konstkrukce_ 

Konstrukční řešení objektu je přizpůsobeno místním podmínkám. 
Celý Taiwan, potažmo Taipei je oblastí s častým výskytem zemětřesení. 

Proto pro desku/paltformu navrhuji lehkou ocelovou konstrukci. 
Ocelový rám, který je ztužen železobetonovými jádry (v nichž se nachází 

schodiště, výtahy). Objekty, provozy, které vyčleňuji z desky jsou 
konstrukčně nezávislé.

_architektonické řešení_

Platformu vnímám jako něco otevřeného, prostupného, možná až 
transparentního, proto je navržena co nejjednodušeji jako lehká rámová 
konstrukce, která je doplněna o dvě vrstvy fasády. Tou první je zasklení. 

Další vrstvou je textilní fasáda, která je navržena na ochozu. Ochoz 
tak slouží nejen jako rozšíření prostoru interiéru, ale i jako dvojitá 

provětrávaná fasáda. Na většině objektu jsou navrženy textilní rolety. V 
místech, kde to není možne navrhují fixní textilní fasádu. 

Toto řešení je navrženo úměrně klimatickým podmínkám v Taipei, které 
jsou po většinu roku teplé až horké, často i velice vlhké. Zastínění je tak 
klíčové, stejně tak jako provětrání obejktu. Proto navrhují dvojité řešení 

fasády, a to jak pro větší míru soukromí, tak i pro příznivé klimatické 
podmínky v objektu a minimalizaci umělého ochlazování vnitřních 

prostor.

Bílou textilní fasádou zároveň dosahuji kýženého efektu jednoduchosti 
a kontrastu s okolní zástavbou, jejíž fasády jsou velice členité, plné mříží 

napisů a různých tvarů oken. 

Z provozního hlediska není možné věškerý program umístit do 
platformy, desky, Proto navrhuji další formy, hmoty.  

 
Těmi prvními jsou schodišťová jádra, komíny. Železobetonová struktura 
jednak ztužuje ocelovou konstrukci tím, jak se do ní zakusuje, zaroveň 

ale i vymezuje prostor kolem fasády objektu na severní a jižní straně.  
 

Dalšími dvěma objekty jsou sál, jehož prostorové nároky nevyhovují 
desce, a také chráněné prostory konzulátu, které odděluji od platformy 
výtahovou obousměrnou stěnou. Tyto dvě hmoty se nacházejí na severu 
pozemku při ulici Guilin Road. Hmotově odpovídají současné struktuře 

zástavby.

Platforma a to „ostatní“. Polarita a kontrast mezi navrhovanými 
hmotami. Objekty, které vyčleňuji z desky mají jiný charakter. Jestliže 

onu desku/platformu vnímám a navrhuji jako lehkou otevřenou 
ocelovou rámovou konstrukci, pak vše ostatní je pevné, riginí, těžké, 
tuhé a betonové. Zároveň se však držím konceptu čisté fasády, proto 

jsou fasády těchto obejktů navrženy (povětšinou) jako plné. 



109108





113112

_stavební program

_1PP technické zázemí   312m2

 zázemí gastro    132m2

 skladovací prostory ČC, kanceláře  95m2

 prádelna, sklepy   76m2

 skladovací prostory konzulát   84m2

 vertikální komunikace   82m2

_1NP konzulát - vízové oddělení   110m2

 konzulát - oficiální vstup   46m2

 hlavní vstup s recepcí   107m2

 gastroprovoz    135m2

 komerční prostory   85m2

 zázemí    68m2

 vertikální komunikace   82m2

_2NP multifunkční sál   170m2

 kanceláře - konzulát   71m2

 foyer/stálá expozice   124m2

 expoziční prostory   152m2

 zázemí    31m2 
 vertikální komunikace   82m2

_3NP kanceláře - konzulát   71m2

 foyer/stálá expozice/ochoz   124m2

 expoziční prostory   76m2

 převýšený prostor   76m2

 zázemí    31m2

 vertikální komunikace   82m2

_4NP konzulát - archivace   71m2

 expoziční prostory   144m2

 zázemí    76m2

 zázemí    26m2

 vertikální komunikace   82m2

_5NP konzulát - jednací prostory   71m2

 expoziční prostory   144m2

 elevace/auditorium   76m2

 workshop    76m2

 zázemí    26m2

 vertikální komunikace   82m2

_6NP kancelář konzula   71m2

 studovna/badatelna   157m2

 učebny    116m2

 zázemí    26m2

 vertikální komunikace   82m2

_7NP kanceláře agentur   331m2

 zázemí    17m2

 vertikální komunikace   82m2

_8NP kanceláře ČC    153m2

 rezidence (ředitel ČC)   157m2

 zázemí    11m2

 vertikální komunikace   82m2

_9NP konzulát - repterezentační jídlena  176m2

 hostovský byt (2x)   96m2

 zázemí    42m2

 vertikální komunikace   82m2

_10NP konzulát - repterezentační salónek  176m2

 hostovský/kurýrní byt (2x)   82m2

 zázemí    42m2

 vertikální komunikace   82m2

_11NP rezidence konzula   287m2

 vertikální komunikace   79m2

_střecha vertikální komunikace   75m2

5807m2

 Stavební program sestává ze dvou základních částí. Českého 
kulturního centra a konzulátu. Jedná se tak o provozy s odlišnými nároky na 
přístupnost/bezpečnost uzavřenost/otevřenost.

 České kulturní centrum obsahuje gastroprovoz, komerční 
prostor, místa pro stálé expozice, worshopy, sál a také prostory pro studium 
- učebny jazyků a studovnu s badatelnou.

 Konzulát má čtyři části. Věřejnou - vízové oddělení (umístěné 
v parteru). Dále pak části s vyšší mírou zabezpečení - kancelářské prostory 
(včetně archivů a hovorny), reprezentativní prostory a v neposlední řadě i 
rezidenci konzula s hostovskými byty.
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_provoz

 Komplikovaný stavební program třídím do objektu zejména v 
rámci vertikální osy. Od nejvíce přístupných prostor umístěných co nejníže, 
až po čistě privátní prostory residence konzula, která je umístě v nejvyšším, 
jedenáctém podlaží. Středovou část objektu pak tvoří nezbytné kancelářské 
prostory.
 V prvních třech patrech jsou tak umístěny prostory, které 
by měly být přístupné /prostupné pro koholiv.V parteru se tak nachází 
jednoduše přístupné vízové oddělení, gastroprovoz, komerční prostor a 
centrální recepce/informace celého objektu. Následující dvě podlaží jsou 
pak věnována primárně stále expozici Českého centra.

 Naopak nejvyšší tři podlaží objektu jsou věnována reprezentační 
a rezidenční funkci konzulátu. Navrhuji zde prostory pro slavnostní večeře, 
salonky, i velkorysé hostovské apartmány.
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kdokoliv

obeznámený návštěvník

pracovníci ČC / ředitel/ka ČC

reprezentace

hosté konzula/kurýr

pracovníci konzulátu

konzul

pracovníci agentur

_provoz

 Provoz objektu je třízen do tří hlavních vertikálních komunikací. 
Dvou schodišťových „komínů“ sloužících jako chráněné únikové cesty, 
které jsou doplněny o výtahovou stěnu s obousměrným přístupem.

 Obousměrná výtahová stěna zároveň odděluje provoz konzulátu 
od veřejné části českého kulturního centra.



_konstrukce
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 Konstrukční řešení objektu je přizpůsobeno místním 
podmínkám. Celý Taiwan, potažmo Taipei je oblastí s častým výskytem 
zemětřesení. Proto pro desku navrhuji lehkou ocelovou konstrukci. Ocelový 
rám, který je ztužen železobetonovými jádry (v nichž se nachází schodiště, 
výtahy). Napojení železobetonové a ocelové konstukce by bylo řešeno 
pomocí tlumičů. Založení objektu je řešeno pomocí hlubokých tahových 
pilot zajišťujících stabilitu objektu proti překlopení.

 Průřez pro svislou ocelovou konstrukci je navržen do tvaru 
kříže, pro nižžší prostorovou náročnost. Jedná se o tlustostěnné profily, 
které jsou přiznány v celém objektu. Horizontální prvky jsou bežné I profily.

 Objekty sálu a konzulátu jsou řešeny staticky nezávisle. 
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_modul

 Základním prvkem, kterým je tvořena ona platforma, deska, je 
modul. Modul vycházející z konstrukčního řešení objektu. Jeho základem je 
tak svislá konstrukce ocelových sloupů, které jsou uspořádány do čtverce na 
osovou vzdálenost 5200mm. 

 V podélném směru doplňuji čtvercový modul o ochozy. Ochozy, 
které jsou kryty textilní roletou slouží nejen jako možné rozšíření interiéru, 
ale především jako systém dvojité, provětrávané fasády. 

 Premisa je taková, že textilní rolety budou po většinu času 
stežené, tak aby se zabránilo přímému průniku slunečních paprsků do 
interiéru. Naopak zasklení by mělo být otevřené. Celý objekt se tak může 
přizozeně větrat v příčném i podélném směru.
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_půdorysy
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_situace
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_rezidence konzula

Rezidenci konzula navrhuji do nejvyššího, jedenáctého podlaží. Do 
bytu ústí tři vertikální komunikace. Byt dělím na tři trakty.

Prvním je ložnicový trakt s dětškými pokoji, případně hostovským 
pokojem, který může využívat západní schodiště zajišťující relativně 
nezávislý provoz tohoto traktu. Střední část je obytná. Ve východním 
cípu pak navrhuji ložnici pro konzula s vlastním zázemím navazující na 
vychodní schodišťové jádro. 
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_12 koueplna   10m2

_13 ložnice   27m2
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pohled jižní,  uzavřená fasáda
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pohled jižní,  částečně otevřená fasáda
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řez schodišťovým tubusem, pohled jižní - uzavřená fasáda
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podélný řez jádry, pohled  jižní
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_řez podélný



_řez podélný
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_řez podélný
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_pohled severní
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台灣的捷克經濟文化中心台灣的捷克經濟文化中心

_pohled severní
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pohled severní, částečně otevřená fasáda
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_pohled západní
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_řez příčný
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_řez příčný
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