


CÍSAŘ V KOSTCE

Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.



ZADÁNÍ • Prostor pod presbytářem johanitské komendy na Malé
Straně jako místo připomínky, oslavy a vzdělání

• Univerzální výstavní prostor s využitím moderních
technologií

• Instalace bude připomínat císaře Karla IV., jehož tělo

zde bylo v minulosti dle legendy na jeden a půl dne

uloženo. Téma expozice je však možné dle potřeby

měnit.



IDEA: CESTA DO JINÉHO ČASU A PROSTORU

• Cesta do podzemí, odpoutání se od reálného světa

• Ticho a tma

• Překvapení: holografický model

• „Kostka“

• hlavní výstavní exponát, kvádr s trojrozměrným promítáním

• „Relikviář“, rozměrově na velikost těla Karla IV.

• Architektura prostoru

• Přesun na levou stranu expozice

• Projekce, smyslové působení

• Návrat zpět do současnosti





TEMNÁ A SVĚTLÁ STRANA

• Východní strana: oslava, pocta, kladné a světlé 
stránky

• Západní strana: sporné otázky, temné záležitosti

• Zamyšlení nad poselstvím expozice



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: VÝCHOZÍ STAV

• Nevyužitý podzemní prostor pod kostelem, cca 13. st.

• Přístupová chodba s valenou klenbou, místnost obdélného půdorysu 
částečně zaklenutá žebrovou klenbou s polygonálním závěrem

• Přístup: původní chodba, novodobé schodiště

• Hliněná podlaha, cihelná podlaha, suť

• Částečně omítnuté cihelné zdivo, kamenné zdivo různé datace, 
fragmenty architektonických prvků

• Novodobé zásahy: elektroinstalace, osvětlení, kovové prvky



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: HMOTA A PROSTOR

• Historický prostor + moderní technologie

• Soulad s požadavky památkové péče i řádem Maltézských rytířů

• Zachovat pietní podobu místa, maximum původních prvků

• Odstranitelnost veškerých vložených novodobých prvků

• Pod úrovní nové podlahy dutina pro technologie, instalační 
kolektor

• Obnovení středověkého půdorysu

• Sanace prostoru a konzervace historického zdiva

• Srovnání výškové úrovně podlah





TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: TECHNOLOGIE

• Inteligentní podlaha: osvětlení, akustika, nášlapné senzory

• Silové a datové rozvody, osvětlení, odvětrání skryto ve 
vloženém pódiu

• Světelná tělesa instalována v podlaze

• spodní nasvícení zdí

• provedení návštěvníka expozicí

• zdůraznění architektonických prvků

• Řízená světelná scéna (počítač, pohyb návštěvníka)

• Zvukový doprovod výstav (mluvená řeč, hudba)





TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 3D PREZENTACE

• Skleněný kvádr s holografickým promítáním

• Hlavní komponent expozice

• 3D technologie

• Prostorová scénografická projekce

• Promítací stojan

• Tři projektory do různých směrů

• Prostorová scéna na zdi





PODĚKOVÁNÍ

• Atelier D, Architektura a stavitelství, Fakulta stavební ČVUT

• Řád maltézských rytířů

• Ministerstvo kultury

• Omnium, o. s.

• Národní technické muzeum

• Prima Bilavčík, s. r. o.


