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PROGRAM

MÁJUS 14.
Csütörtök reggel indulás Brnoba, reggel hat óra 
érkezés 11-12 óra körül (326 km)

Séta a városban
óra a főtéren, szökőkút, Omega 
bevásárlóközpont, kapualjak-passzázsok
egyetemi épületek
Tugendhat ház 
indulás tovább Prágába

MÁJUS 15.
Péntek
délelőtt egyetem és környéke
A Műegyetem új épülete  
Műegyetem Építőmérnöki kar átrium 
Országos Műszaki Könyvtár 
ebéd

Délután (Stempellel vagy nélküle) séta az 
Újvárosban és Vinohradyban

belváros
Fekete Madonna ház  
Obecni Dom (Vigadó)
Az Anglobank adaptációja 
Czechoslovak Legion Bank 
Mozarteum, House Urbanek
Cseh Werkbund 

Vencel tér környéke
Korona épület 
Kotera, Peterka House
Ara Department Store 

Langhans palota bővítése
Palace Euro  
Bata üzletház 
Julis Hotel 
Provaznicka üzletház  
Az egykori Szövetségi Parlament épülete  
„Edison” transzformátor állomás átépítése  

Főpályaudvar
Vinochrady Office Center
Czech Radio

MÁJUS 16.
Szombat
délelőtt vezetés Karlinban vagy a Hradzsin és 
környéke, a Kis oldal

Garzonház / Tenement House / DaM
Danube House 

Érdemes lenne legalább egyik irodaházba 
bejutást szervezni, a Danube-ben benne volt 
Stempel is
Nile House 
Corso Karlin
River City – Amazon Court 
Main Point Karlin
Gyalogos híd 
Keystone Office Building 
Cornlofts, Baumschlager-Eberle

A közelben Eucon társasház 
Müller ház
új lakóegyüttes Hvezda és lakótelep
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MÁJUS 17.
Vasárnap délelőtt

Baba telep (Dejvice) 
(Holesovice)
DOX Kortárs Művészeti Központ 
Alfred de dvore Theatre
Képzőművészeti Akadémia bővítése
Nouvel

délután Hradzsin és környéke, a Kis oldal
Károly híd   
Gyalogos átjáró a vár alatt 
Plecnik a Hradzsinban
Szt Vitus székesegyház 
Orangery 
Az öngyilkosság háza és az anya háza 
(Jan Palach emlékműve)

Traub villa 

Kampa sziget, Kampa Múzeum (átépítés) 

Belváros, szabad program

Javaslat:
Red Pif borozó
Szent Anna templom felújítása (ha nyitva van)

MÁJUS 18.
Hétfő
Ginger és Fred (táncoló ház) 
Bérház 2000 (Havel ház 1904-1905) 
Hodek bérház (Chochol)

Vinohrady, Zizkov, Strasnice

Szent Szív templom (Plecnik) 

Sipral székház 
Muzo Központ

délután szabad program
Estefelé indulás vissza Budapestre

RÉSZTVEVŐK

Balázs Mihály
Biri Balázs
Borsos Melinda
Dimitrijevic Tijana
Dombóvári János
Giap Thi Minh Trang
Hurták Gabriella
Ilyés-Fekete Zsuzsa
Lévay Áron
Kerékgyártó Béla
Kovács-Magyari Zsuzsa
Klobusovszki Péter
Major György
Marosi Bálint
Nagy Márton
Oroszlány Miklós
Pelle Zita
Skaliczki Judit
Soltész Judit
Somogyi-Soma Katalin
Sugár Péter
Szabó Levente
Szabó Péter
Tánczos Tibor
Török Bence

szállás:
Hotel Fortuna Rhea
V Úžlabině 3068/19, 108 51 Praha 10
+420 274 779 041
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP
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1. NAP - Brno

B1_OMEGA ÁRUHÁZ
B2_CSILLAGÁSZATI ÓRA
B3_MŰVÉSZETI KAR KÖNYVTÁRA
B4_INFORMATIKAI KAR ÉPÜLETE 
B5_TUGENDHAT HÁZ
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B1_OMEGA ÁRUHÁZ

Brno, főtér – Svobody tér
2006, Kuba & Pilař architects

Az üzletház Brno tágas, a villamosok kivételével 
forgalommentes főterén, neoreneszánsz és barokk 
épületek között helyezkedik el, amelyekkel – így 
a rangos Alfa Palace-szal - belső passzázsok kötik 
össze. A homlokzat a szomszédos épületek kortárs 
átirata: az opaleszk üvegtáblák a tömegesség 
benyomását keltik, amelyeket mögöttük 
visszahúzva szintmagas ablakok ellenpontoznak. A 
high tech belső az egybenyitott tereknek, az üveg 
mellvédeknek és térelválasztóknak köszönhetően 
világos és átlátható. A szinteket a központi térben 
mozgólépcsők kötik össze.  

B2_CSILLAGÁSZATI ÓRA / BRNĚNSKÝ ORLOJ 

Brno, főtér – Svobody tér
2007-2010, Oldřich Rujbr és Petr Kameník

A hat méter magas, fényes fekete gránitból készült 
obeliszk köztéri emlékmű mindennap 11 órakor 
„harangoz” és üveggolyókat lő ki/bocsájt ki 
magából, amelyeket a nézők magukkal vihetnek. A 
11 órás időpont egy helyi legendához kapcsolódik. 
Eszerint a 30 éves háború idején a várost három 
hónapja ostromló, kimerült svédek tábornoka 12 
órát tűzte ki határidőnek saját csapatai számára, 
hogy elfoglalják a várost – ellenkező esetben 
elvonulnak. A ravasz brnoiak ezen a napon már 
11 órakor harangoztak, miáltal megmenekültek 
a további ostromtól. – Az emlékmű három évig 
készült és megközelítőleg 12 millió cseh koronába 
került. Az obeliszk phallosz alakú formája, 
működése sok asszociációra, illetve ellentétes 
megítélésekre adott és ad alkalmat.

B3_MŰVÉSZETI KAR KÖNYVTÁRA/ MASARYKOVY 
UNIVERZITY
Arne Nováka, Brno
1998-2001, Kuba & Pilař architekti

A brnoi Masaryk Egyetem épületeinek 
labirintusában megbújva található a Művészeti 
Kar új épülete. A kar másik épületével együtt egy 
teljes városi tömbnek megfelelő területet foglalnak 
el. Az egymás mellett álló két komplexum mind 
formailag mind belső elrendezésben teljesen 
különböző. A svájci doboz minimalizmusát 
idéző beton- és üvegkubust sűrű osztású tölgyfa 
árnyékoló veszi körül, amire márcsak azért is 
szükség volt, mert az egyetemnek nem volt pénze 
légkondicionálásra. A doboz egyszerűsége válasz 
a környezet kevertségére, egyfajta átmenetet 
képez az egyetemi kampus és a bérházak között, 
mely utóbbiak hátsó homlokzatukkal néznek az 
épület felé. 
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B4_INFORMATIKAI KAR ÉPÜLETE / FAKULTA 
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT BRNO
Božetěchova, Královo Pole, Brno
2004, Burian-Křivinka architekti

Az informatikai kar épülete egy egykori kolostor 
épület átalakításával jött létre, a régi épületet a VUT 
informatikai karának szükségleteihez igazították. 
A korábbi kolostori sörfőzdéből alakították ki a kar 
szociális és kulturális központját.

B5_TUGENDHAT HÁZ

Černopolni 45, Brno
1928-30, Mies van der Rohe

A modern építészet legendás német mesterének 
a (magyarul Brünn néven is ismert) csehországi 
Brnóban álló villája egyben az egyik utolsó háza 
is a kontinensen, hiszen 1938-ban Amerikába 
emigrált, majd élete végéig ott is élt. Akinek nincs 
lehetősége átutazni az óceánt olyan meghatározó 
Mies-művekért, mint a Farnsworth House, a New 
York-i Seagram Building vagy a detroiti Lafayette 
Park, annak most elég Brnóig eljutnia. 
A villa a brnói textilgyáros, Fritz Tugendhat 
számára épült. A horizontális tömegű villaépület 
födémeit acélváz hordja, a nappali a kilátás felé 
padlótól plafonig érő hatalmas üvegfalakkal 
egyesül a kerttel – igaz technikai bravúr, hogy e 
hatalmas üvegtáblák közül minden második egy 
gombnyomásra eltűnik a padló alatt (!).
Az épület bútorzatát is Mies van der Rohe tervezte, 
s már akkor klímaberendezést alkalmazott a 
fűtéshez, amely egyúttal az épület nyári hűtését 
is biztosította. 1929-ben gyors tempóban kezdték 
meg a villa építését, október végén készen 
állt az acélváz, 1930 nyarán megvalósultak a 
belső munkálatok és már az esztendő végén 
beköltözhetett a család.
A Tugendhat-villa azon a földterületen áll, melyet 
Greta Tugendhat édesapjától nászajándékként 
kapott. A Tugendhat házaspár 1938-ig használta az 
épületet, ekkor a család a nácik elől Svájcba, később 
Venezuelába emigrált. A második világháború 
végén az épület sérüléseket szenvedett. 1945 után 
rövid ideig egy sportiskola, majd a gyermekkórház 

rehabilitációs központja költözött be. 1969-ben a 
város tulajdonába került. 1982-85 között részben 
renoválták, hogy elősegíthessék műemlékvédelmi 
objektummá válását. A villa ezután a város 
reprezentációs céljait szolgálta. 1992–ben itt 
folytattak megbeszéléseket a csehszlovák állam 
kettészakadásáról.
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2. NAP - Prága

P1_A MŰEGYETEM ÚJ ÉPÜLETE
P2_MŰEGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI 
KAR ÁTRIUM
P3_ORSZÁGOS MŰSZAKI 
KÖNYVTÁR 
P4_FEKETE MADONNA HÁZ
P5_OBECNI DOM
P6_MOZARTEUM
P6,5_CSEHSZLOVÁK WERKBUND
P7_DISC SZÍNHÁZ
P8_OLD CUSTOMS HOUSE
P9_KORONA ÉPÜLET
P10_ARA ÜZLETHÁZ
P11_LANGHANS PALOTA BŐVÍTÉSE
P12_PALACE EURO
P13_BAT’A ÜZLETHÁZ
P14_JULIS HOTEL
P15_PROVAZNICKA ÜZLETHÁZ 
P16_EGYKORI SZÖVETSÉGI 
PARLAMENT
P17_„EDISON” TRANSZFORMÁTOR 
ÁLLOMÁS
P18_FŐPÁLYAUDVAR
P19_VINOCHRADY OFFICE CENTER 
P20_CSEH RÁDIO SZÉKHÁZA
P21_EGYETEMI SZÁLLÓ
P22_CSOB ANGLICKA IRODAHÁZ
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P3_ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR 
Národní Techniká Knihovna
Technická 6
2006-2009, Projektil Architekti

Az új műszaki könyvtár megépítésének gondolata 
a 90’-es évekből származik. 2000-ben építészeti 
tervpályázatra került sor. A beruházó az oktatási 
minisztérium volt. Az 50 pályázóból kiválasztott 
nyertes terv alapján végül 2006-ban, PPP 
fejlesztésként indult el a program megvalósítása, 
ami 2009-ben fejeződött be. A terv koncepciója 
elsősorban környék történeti városszövetéből 
táplálkozik, de meghatározóak voltak a funkcióból 
származó speciális igények, valamint az egész 
tervet átszövi a design és a grafika „műszaki iskolai 
könyv” gondolat köré épített, kissé didaktikus 
koncepciója (a legtöbb dolog – pl az installációk 
– kialakítása tudatosan segít megérteni, hogy 
készült a design, és hogy működik az épület).

P1_A MŰEGYETEM ÚJ ÉPÜLETE
Építész kar
Thákurova 9, 166 34 Prague 6-Dejvice
2005-2010, Alena Šrámková - Šrámková architekti

Alena Šrámková 2004-ben nyerte meg 
kollégáival az épületre kiírt pályázatot, ami 
az egyetemi terület utolsó üres területének 
beépítését tűzte ki céljául. A nyolc emelet magas 
épületet három fedett átrium tagolja, ami köré 
szerveződnek a belső terek. A monolitikus tömeg 
három hasáb együttese, így a ház V alakban 
ráfordul a fennmaradó térre. Az épülettömeg 
ellenpontjaként, a képzeletbeli négyzetet kijelölve 
jelenik meg egy 30 méter magas oszlop, illetve a 
téren elhelyezett két John Hejduk térplasztika. 
Az épület vasbeton szerkezete 8 méteres szigorú 
raszterben szerkesztett, ami csak a bejárati részen 
jelenik meg, körben téglaburkolatot látunk. 
Az épület szellőzése az átriumokon keresztül 
történik, nyáron éjjelente ennek segítségével hűl 
ki a ház. A három auditórium egy-egy dobozként 
kapcsolódik az épület tömegébe. A belső puritán 
megjelenést az infografikai elemek és a színek 
használata oldja.

P2_MŰEGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÁTRIUM
Műegyetem Építőmérnöki kar, D átrium
Thákurova 7, Dejvice, Prága
2006-2008, Vysehrad atelier

A korábban belső udvarként működő tér új 
lefedést kapott, és az így kialakuló átrium a prágai 
Cseh Műszaki Egyetem építőmérnökeinek és 
építészeinek új  találkozó-és alkotóterévé vált. 
Az új átrium a meglévő épületen belül központi 
helyen található, és terei rugalmasan és sokszínűen 
használhatóak.  Meghatározó eleme a térben 
úszó “konzultáló dobozok”, melyek a Tervezők 
elmondása alapján “növelik a használható 
alapterületet, miközben szabadon hagyják az alsó 
szintet és a változatos alaprajzi elrendezéseket  
továbbra is lehetővé teszik”. Az átrium-teret 
használják találkozópontként, kiállítótérként, 
dolgozóhelyként és előadóteremként is. Az átrium 
tervezése és műszaki kaialkítása kapcsolódott az 
Egyetem “The Idea Factory” tervezési műhelyhez.
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P5_OBECNI DOM 
Vigadó
1903-1912, Osvald Polivka, Antonin Balsán
Namesti Republiky 5, 1 Stare Mesto 1090

A századforduló kiemelkedő, többfunkciós 
kulturális épülete. Az építészek a szabálytalan 
telekre majdnem szimmetrikus épületet terveztek. 
Az épületen a különösen a kupolával koronázott 
főbejárat körül megfigyelhető szecessziós 
jegyek késő reneszánsz és barokk vonásokkal 
keverednek. A fő tengelyen hangversenyterem 
található, tőle jobbra és balra étterem és kávéző 
kapott helyet. Az emeleti kiállító és előadótereket 
a századforduló vezető cseh művészeinek művei 
díszítik. Az épületet a 90-es években érzékeny 
módon újította fel az A.D.N.S. iroda.

P4_FEKETE MADONNA HÁZ

Ovocny trh. 19, Staré Mésto 569
1912, Josef Gocar

A cseh kubista építészet e fontos belvárosi 
példáján a modern vonások a genius locinak 
megfelelően klasszikus építészeti utalásokkal 
keverednek. Nevét az épület sarkán elhelyezett 
Madonna szoborról kapta, amely a korábban itt 
álló épületről került át ide. (A ma látható szobor 
a 17. századi eredeti másolata, amely 2000-ben 
készült.) Az épület első szintjén kubista jegyekkel 
megtervezett kávéház volt korábban (Grand Cafe 
Orient), amelyet 2005-ben restauráltak és újra 
megnyitottak.

P6_MOZARTEUM
Urbanek ház
Jungmannova 30, 1 Nové Mésto 748
1912-1913, Jan Kotéra

A háromtengelyes, vasbeton vázas üzletházat 
timpanon koronázza. A megbízó Mojmir Urbanek 
zeneműkiadó volt. A földszinten Jan Stursa 
kariatidái találhatók. Az első két szint üvegezett 
homlokzata mutatja az üzleti funkciót, míg fölötte 
négy lakószint kapott helyet, amelyek felfelé 
szintenként 7,5 cm-rel visszalépnek, s ezáltal a 
homlokzatnak gazdag textúrát biztosítanak. A 
Mozarteum nagy termében került sor a nemzetközi 
modern építészet kiemelkedő építészeinek (Loos, 
Le Corbusier, Gropius és mások) előadássorozatára 
1924-25-ben, amely jelentős ösztönzést adott a 
cseh modern építészet kibontakozásának.
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P6,5 - A CSEHSZLOVÁK WERKBUND HÁZA

Narodni 36, 1 Nové Mésto 767 
1934-1938, Oldrich Stary, Frantisek Zelenka

A Cseh Werkbund már az első világháború előtt 
megalakult, ennek hagyományát folytatta 1920-
től a Csehszlovák Werkbund, amely többek 
között a Baba telepet is tervezetette. Kiállító és 
üzletháza a 30-as években épült, üveghomlokzata 
maga is a modern építészeti elvek deklarációja. 
A belső passzázs kivezet a az állítható tetővel és 
lekerekített falakkal kialakított udvarba.

P7_DISC SZÍNHÁZ 

Karlova 26 Praha 1 – Staré Mésto 223
1996-1999, Karel Hubácek / SIAL, Jiri Hakulin

A 151-180 fő befogadására képes színház a 
Művészeti Akadémia (DAMU) udvarában, részben 
a talajszint alatt létesült. A létesítmény tömegét 
tovább csökkenti a színpad mögötti kiszolgáló 
egységek lekerekített teteje, amelynek lépcsős 
kialakítása szabadtéri előadások nézőtereként 
is szolgálhat. A színház az akadémia épületének 
előcsarnokán keresztül közelíthető meg.

P8_OLD CUSTOMS HOUSE/ STARÁ CELNIE 

V Celnici 4, Prague1-Nové Mesto 1031
1998-2001, Martin Krupauer, Jiri Strítecky / Atelier 
8000

A 19 sz-i Neoclassicita alacsony épület 
belsőudvarából nő ki az új épület irodákkal 
és kisebb üzleti helységekkel. Megtartották a 
történelmi elemeket, részleteket a régi épületben 
beleértve a fa gerenda szerkezetet is, mely 
insprirálta az új épület rész avél szerkezetének 
structuráját. Az új rész belsejében az U alakú üzlet 
árkádot hoztak létre, ez alatt található az iroda 
része az épületnek mely fölé acél és üveg tetőtt 
húztak.
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P10_ARA ÜZLETHÁZ (JELENLEG IPB BANK)

Perlova 5, 1. Stare Mésto 371 
1927-1931, Milan Babuska, Frantisek Rehák

Az épület helyén a 20-as évekig egy klasszicista 
palota állt. 1927-ben az A.R. Amschelberg cég 
megbízta az építészeket, hogy tervezzenek modern 
üzletházat a divatos amerikai art deco stílusában. 
Az alsó három szint horizontális üveghomlokzatú, 
szalagszerű kialakításával szemben a lekerekített 
sarkon a felső szintek vertikális tagolást és 
visszalépcsőző, toronyszerű kialakítást kaptak. 
Az épület befejezése előtt tűz ütött ki benne, 
de acélvázas szerkezetének köszönhetően 
meg lehetett menteni. A kommunista érában 
átnevezték, de 1990 után visszakapta korábbi 
elnevezését.

P9_KORONA ÉPÜLET

Václavske namesti 1-3. Nové Mésto 846
1912-1914, Antonin Pfeiffer és Matěj Blecha

Nevét a saroképület markáns tornyáról kapta. 
Egy korábban itt álló kávéház helyén létesült 
ez a többfunkciós, nagy léptékű városi épület. 
A szecesszió florális díszítése itt geometrikus 
formáknak adta át a helyét, megelőlegezvén 
az art decot. A földszinten L alakú passzázs köti 
össze a Vencel teret a Na Prikopéval. Az épületben 
eredetileg kubista jellegű belső térrel rendelkező 
mozi és egy automata büfé üzemelt, utóbbi a 
maga nemében első volt Európában.

P11_LANGHANS PALOTA BŐVÍTÉSE

Vodičkova ulice 37
1996-2002, Ladislav Lábus, Lábus AA építésziroda

Az épület 1880 óta áll, és a kezdetektől kezdve 
a fényképezés művészetéhez kötődik. Nevét 
egy híres korabeli cseh portré-fotógráfusról, 
Jan Langhansról kapta. 1948-ig studóként 
működött. A szocialista időszak viharai után 
1991-ben visszakerült eredeti tulajdonosaihoz. 
Az épület átalakításával és működésével Lábus 
AA építészirodát bízták meg 1996-ban. Az építési 
munkák során számos - ma már nagyon értékes, 
történelmi személyiségeket ábrázoló - portré 
gyűjteményt találtak meg (9 000 db portré 
“Gallery of eminent people” címen). Az átalakítás 
2002-ben fejeződött be. A négy tömegből álló 
épületsort belső udvarok kötik össze. Az épület 
ma bemutatja e neves fotógyűjteményt és egyéb 
kiállításokat tartanak bennet, emellett pedig 
vegyes funkcióknak ad otthont: kávézók, galériák, 
irodák, kis üzletek és lakások is.
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P12_PALACE EURO
Iroda- és üzletház
Václavské námestí 2, 772 Prague 1-Nové Mesto
2000-2002, Richard Dolezal, Petr Malinsky, Petr 
Burian, Michal Pokorny (DaM), Martin Kotík (Omi-
cron-K)

A Vencel tér délnyugati részén található épületsor 
lezárásaként épült. Az egyes üzletházak sorába 
illeszkedik, az épület tömegét meghatározó 
transzparens, íves üveghomlokzattal. A függönyfal 
szerkezet szabadon vezett íves vonala jelöli ki az 
épület kontúrját, ami az egyenes vonalakból 
szerkesztett épülettel alkot egy egységet. A 
háromszög alakú foghíjra kerülő szögletes épület 
10 emelet magas és további 3 szint került a föld 
alá. A kéthéjú homlokzat biztosítja az épület 
szellőzését. A két héj közé kerülő arany színű 
textil árnyokoló lamellák adnak erős karaktert az 
épületnek. A sarkon megjelenő két szint magas 
kocka kiemelkedés jelöli ki az épületsor sarkát, amin 
szintén arany színű árnyékoló lamellák jelennek 
meg. Az alsó három szinten üzlethelyiségek, a 
további szinteken irodák találhatóak. Az alsó szint 
egyben a metróállomásnak is előteret biztosít.

P13_BAT’A ÜZLETHÁZ

Václavské námestí 6, 772 Prague 1-Nové Mesto
1927-1929, Ludvík Kysela, Jindrich Svoboda

Tomás Bat’a második üzletházának tervezésére 
Ludvík Kyselat bízta meg. A Wenceslas tér 
délnyugati részén található üzletsor egyik eleme, 
a szintén modern stílusban épült Lindt üzletház 
szomszédja. A híres zlíni cipőgyár szándéka az új 
gyártási folyamatukhoz méltó épület létrehozása 
volt. Az 1991-es felújításig az üzlet egy passzázzsal 
kapcsolódott a szomszédos szintén Kysela által 
tervezett Lindt üzletházhoz. Az acélvázas épület 
szerkezete a lehető legfiligránabb, a bejárati rész 
teljesen üvegből készült, beleértve az oldalsó 
falakat és a padlót is, ami üveggel kevert lapokból 
áll. Ez volt a kezdete az ilyen típusú világított 
hírdetéseknek, amit szolgál a sok üvegfelület. A 
nyolc emelet magas ház, további két pinceszinttel 
rendelkezik. A homlokzat teljesen üveg, beleértve 
a szinteket elválasztó fehér üvegsávokat.

P14_JULIS HOTEL

Václavska Namesti 22, 1 Nové Mésto 782
1928.1933, Pavel Janák

A karcsú, modernista épület, amelyen passzázs 
vezet át, keskeny telekre épült. Az alsó szinteken 
kávézó és cukrászda volt, amelyet Bohuslav 
Fuchs brnoi Avion szállodája ihletett. A kávézót 
Janák nagy üvegfelülettel nyitotta meg a tér felé, 
hogy a prágai kávéházakra jellemző atmoszférát 
biztosítsa.
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P15_PROVAZNICKA ÜZLETHÁZ 

Provaznická 13
1930-32, Adolf Foehr

Ez a kis áruház épület az egyetlen prágai épület 
ahol a fő homlokzati motívum egy lekerekítő 
kiugró ablakfülke befordulással folytatódik a 
homlokzat, ezzel még hangsúlyosabbá vált a 
befordulás. Ez  dinamikus építészeti stilus tipikus 
Erich Mendelsohn jellemvonása. A motívum 
felöleli az összes szintet és magába foglalja az ablak 
párkányzatot, ezáltal a mozgás, mozgalmasság 
egy megfagyott állapotát idézi.

P16_EGYKORI SZÖVETSÉGI PARLAMENT 

Vinochradská 1, Vinohrady 52
1935, 1966-1972

A csehszlovák szövetségi parlament épülete 
Jaroslav Rössler 1935-ös tőzsdeépületének 
bővítésével jött létre 1966 és 1972 között, amikor 
az eredeti épületre pneumatikusan egy hosszú, 
lapos épülettömböt emeltek rá. Az épületet 1992-
től 2008-ig a Szabad Európa Rádió használta. 
Ennek megszűnte után a szomszédos Nemzeti 
Múzeumhoz csatolták, és kiállítási épületként 
használják.

P17_„EDISON” TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS 

1928, 2003-2007, Ladislav Lábus, Petr Cimbuka et 
al (Architektonicky atelier) 
Jeruzalemska ul. 2. Praha 1 – Nové Mésto

Az 1926-ban F. A. Libra által tervezett 
transzformátorállomás az első nagyobb 
funkcionalista projekt volt a belvárosban. Az 
épület az 1990-es évek elejéig működött eredeti 
rendeltetése szerint. Az ezt követő felújítás és 
átépítés során az épületben általános célokra 
használható, bérbe adható irodatereket, illetve a 
tetőszinten lakásokat alakítottak ki. A rekonstrukció 
során megtartották az eredeti ablakokat, ajtókat, 
korlátokat, illetve az egykorihoz hasonló vakolatot 
használtak.
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P18_FŐPÁLYAUDVAR
Praha Hlavni Nadrazi
Wilsonova 8
1901-1909, Josef Fanta

Az állomás helyén neoreneszánsz stílusban 
vasútállomás nyílt meg 1871-ben, majd 1901-
1909 között épült meg a ma is látható szecessziós 
épület. 2006 -2011 között teljes felújításon esett 
át. 

P19_VINOCHRADY OFFICE CENTER 

Rimska 499/15
1994, ADNS
7

A Vinohrady irodaház építését, melyben 
luxusirodák bérelhetőek, 1994- ben fejezték be. 
A bérlők főként olyan külföldi cégek, akiknek 
Csehországban is van kirendeltségük. 
A homlokzatburkolat sötétszürke brazíliai 
gránitból készült. A hármas üvegezésű 
nyílászárók keretei skandináv fenyőből vannak, 
melyeket fa árnyékolókkal láttak el. A padló 
zöld terazzoburkolatból készült, a bejárat pedig 
nagy méretű tejüveg, tölgy furnér és fekete 
rozsdamentes acél kombinációjából jött létre. 

P20_CSEH RÁDIO SZÉKHÁZA

Rimska 15-13
1998-2000,  ADNS iroda

Az OC Vinohrady irodaház közvetlen 
szomszédságában álló létesítmény egy múlt 
században lerombolt épület helyére került. Az 
épület hang- és rádió-studiók mellett különböző 
archívumoknak és irodáknak ad otthont. Mivel két 
metróvonal és egy vasúti alagút fölött helyezkedik 
el, ezért a “ház-a-házban” studiókat nagy rugó-
szerkezetekkel védik a rezgésektől. Míg az utca 
felé az épület hat, az udvari részen viszont tizenegy 
szintes; itt a studiók fölé irodaemeletek kerültek. Az 
épület homlokzatát skót homokkő borítja. A több 
szint magas belső központi csarnok felülvilágítós. 
A cseh rádió korábbi épületével haromszintes 
galéria köti össze.
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P22_CSOB ANGLICKA IRODAHÁZ

Anglická 20, Praha 2-Vinohrady 140
1994-1996, ADNS iroda

Az épület négy metró- és vonatalagút 
találkozáspontja felett helyezkedik el, ami komoly 
műszaki-szerkezeti kihívást jelentett a tervezők 
számára. Az épület külső homlokzata vakolt, fa és 
alumínium ablakkeretekkel. Átadása idején az első 
és egyetlen figyelemre méltó színes homlokzatú 
épület volt az utcában. A belsőben 3700 m2 iroda 
és banki tér található, a falakat bükkfa betétek, a 
padlót pedig természetes kőburkolat borítja. Az 
épület alatt található parkolót két autólift szolgálja 
ki.

P21_EGYETEMI SZÁLLÓ

K Botici, Prága 10
2013, Schindler Seko - Jan Schindler, Ludvik Seko

A K Botici utca a Botic patak mentén húzódik 
és éles határa egy nagyszabású lakóterület 
rehabilitációnak. Az épület helyén egy a ’70-es 
években épült középfolyosós irodaház állt, melyet 
a ’90-es években még felújítottak, de így sem tudta 
biztosítani a megemelkedett irodaház igényeket. 
A funkcióváltozás lehetőségeként egy diák otthon 
igénye merült fel. 
Az alapkoncepció szerint az épület két elemre 
tagolódik: amíg a neutrális fekete-fehér homlokzat 
és hozzá csatlakozó, semleges kialakítású szobák 
adják az épület bőrét, külső felületét, addig az 
emögött található közlekedő terek - folyosók, 
lépcsőházak - jelentik az épület lüktetően színes 
artériáját, amelyek egyben a kommunikáció tereit 
is jelölik. A szobák két személyes kialalkításúak, 
saját fürdővel és wc-vel rendelkeznek, méretük a 
meglévő pillér raszterhez igazodik. Minden szinten 
közös konyha található, a recepció és az étterem a 
földszinten helyezkedik el.
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P24_DANUBE HOUSE

Karolinská 661/4, 18600 Prague 8 
2003, KPF + A.D.N.S. (Jan Stempel)

Az épület a River City fejlesztés első eleme volt. 
Az épület formálása a helyszín jelentőségét 
emeli ki. Homlokzatát kínai vörös homokkő 
burkolja, központja a monumentális átrium, ami 
nem csak az építészeti-térhasználati koncepció, 
de az energiatakarékosság fontos része is. A 
homlokzatokat a Sipral cég készítette, a hatalmas 
üvegfalak rozsdamentes acél huzalokon függnek – 
a dél-nyugati (látványos acéllépcsőt is tartalmazó) 
homlokzatnál különleges kihívás volt a szerkezet 
stabilitását a legkülönbözőbb hőmérsékleti 
viszonyok között biztosítani. (A szomszédos épület 
a Nile House.)
Az épület a Casino Royale című (James Bond) film 
egy helyszíne is volt.

P25_NILE HOUSE

Karolínská 2, Prague 6 - Karlín 654
1998-2005, KPF Associates

Az energiatakarékos irodai épület  hagyomásnyos 
szabályos trapéz alakú, a River city feltörekvőben 
levő környékének újabba ékköve. A zöldes-
szürkés gránitba öltözött épület elegenciája a 
belsőtérben is  fellelhető a szürke és törtfehér 
belső terszészetes kőburkolattal. Közel 20 000m2 
területen kivál irodákat, üzleteket, éttermeket és 
parkoló helyeket. A belső nagy átriumon belül 
található az acél spirál lépcső és a négy üveg fallas 
panorámás lift. Ez a nagy belső összefüggő tér jó 
átlátást enged az épületen belül és vizuálisan is 
összekapcsolja a szinteket.

P23_GARZONHÁZ / DAM

Lodecká 1, Prága 1 - Nové Město
2011, DaM - Petr Burian

Prága belvárosában található többlakásos 
lakóépület átfogó tervezési koncepciójának 
kiindulási alapja az „egy doboznyi tégla” elve: egy-
egy „tégla” egy-egy lakást jelöl. A szabályosan 
elhelyezkedő lakások dobozai  mellett - ott, ahol a 
szomszédos épülethez való viszonyulás vagy több 
természetes fényhez, levegőhöz való szükség 
megköveteli - mint egy-egy lakásdoboz hiánya -, 
homlokzatra kifutó, nyitott közösségi terek jelnnek 
meg. Egy „doboz” mindig azonos alapterületű, 
minimál méretű, dél felé forduló, világos lakást 
foglal magába. 
A legfelső szinten nagyobb, kétszintes bérlemények 
zárják az épület tömegét. A földszinten végigfutó 
áttetsző homlokzati felület szintén a megfelelő 
fény bejutását biztosítja.
Az anyaghasználati koncepció olcsó anyagokon 
alapszik: üvegszálas betonpanelek, horganyzott 
acél, sajtolt üveg elemek, fa nyílászárók.
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P27_RIVER CITY – AMAZON COURT  

Karolinská 4
2007-2009, Schmidt Hammer Lassen

A River City-ben található Amazon Court irodaház 
teljes alapterülete 24.000 m2. Az épület szintjeinek 
vízszintes vonalai erősen tagolják a homlokzatokat. 
Az épület megjelenését a (helyi anyagnak számító) 
fehér gránit burkolat és az ablakok függőleges 
rasztere határozzák meg. Ez a ferde osztásokból 
álló függőleges motívum (ami tudatosan kerüli az 
ismétlődést) ahelyett, hogy egyszerűen végigfutna 
az alapoktól a tetőig, szintenként kicsit megtörik, 
finoman megjelenítve az épület födémjeinek síkját. 
Az épület alaprajza, hatalmas, speciális fedésű, 
félig-közösségi térként működő belső udvar köré 
szerveződik. A folyó felől látni lehet az udvar belső 
homlokzatait, ahol megismétlődik az épület külső 
raszteres motívuma, de a paneleket - a külső fehér 
gránittól eltérően - élénk színekkel festették ki. 
Egyfajta belső udvart idézve (a dán művész, Anne 
Marie Plough alkotása) az Amazon őserdő által 
inspirált növénymotívum borítja a színes belső 
homlokzatokat, mely kontrasztot alkot a folyópart 
sétányának természetes parkjával.

P28_MAIN POINT KARLIN

Rahanské nábrezi 2, Pobrezní
2009-2012, DaM

A River City-vel szemben elhelyezkedő irodaház 
megnyerte 2012-ben (több mint 100 pályázó 
közül) a MIPIM nemzetközi díját, irodaház és üzleti 
fejlesztés kategóriában. (Fejlesztő: PSJ INvest, 
Tervező: DaM műterem). Az épület kialakításánál 
a funkció és a design egyaránt meghatározóak 
voltak. Különlegesség, a Rieder által fejlesztett 
különleges fiberC beton panelekből készült 
homlokzati burkolat. A tervezés a fenntartható 
építészet elvei alapján high-tech műszaki 
megoldásokkal készült. A homlokzat osztása úgy 
lett megtervezve, hogy maximálisan beengedje 
a fényt az épület belsejébe, a nyári túlmelegedés 
megakadályozása mellett. A nyári hűtésben nagy 
szerepe van fiberC beton homlokzatnak, ami 
természetes úton képes nagyban csökkenteni 
a nyári napsugárzás negatív hatásait, amire az 
épület óriási üvegfelületeinek szüksége is van. 

P26_CORSO KARLIN

Karlin korzó
2000, RBTA - Ricardo Bofill Taller de Aquitectura 

A “Táncoló ház” (Frank Gehry and Vlada Milunič, 
1994-1996) és Jean Nouvel  prágai megjelenése 
(Golden Angel, 2000) után a spanyol Ricardo 
Bofill barcelonai központú építészirodája is 
kapott tervezési megbízást Prágában.  A tervezési 
helyszín Karlin városrész volt, egy kiüresedett ipari 
zóna. A Corso I. irodaház meglévő ipari csarnok 
átalakításával és bővítésével jött létre, átfogó 
városrehabilitációs és fejlesztési terv részeként. Az 
épület maga - a tervezői szándék szerint - valahol 
félúton van a felújítás-megőrzés és új fejlesztés 
között. Az alsó részén megőrizték az eredeti díszített 
homlokzatot, amely tetejére üvegdoboz került. A 
ház belseje - modern “A” szintű irodaházhoz illő 
módon - nagy egybefüggő, rugalmasan osztható 
tér. Az épület elnyerte a “Czech Building of the Year 
2001” díjat. Össz szintterülete 13 000 m2, irodai 
hasznos alapterülete pedig 9 150 m2. 
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P30_KEYSTONE OFFICE BUILDING
 
Pobřežni - Šaldova, Karlin, Prága
2012, EM2N 

Az épület Prága egyik látványos gyorsasággal 
fejlődő negyedében, Karlínban található. Az épület 
tömege, arányai a 20. századi cseh kubizmusból 
merítődnek. A homlokzati koncepció alapja az 
eltérő irányba induló formák hálózata, amely 
abvivalensen érzékelhető téri felületeket generál.
A kétrétegű homlokzat nem csak külső rétege a 
háznak, hanem hő- és hangszigetelő feladatot is 
ellát.
A nagyobb belmagassággal rendelkező földszinten 
üzletek és bemutatótermek találhatók, az emelet 
teljes egészét pedig az iroda funkció foglalja el.
A bejárati előcsarnok belsőépítészeti kialakítása 
fokozott feszülséget, konrasztot generál a külső 
és belső terek találkozásánál, félig krómozott acél, 
félig terazzo burkolatba öltözve.

P31_CORNLOFTS

Karlín
2002-2009, Bauschlager Eberle Wien

A gyorsan fejlődő városzrészben, Karlínban 
található Cornlofts Šaldova kiemelkedően jó 
példája a volt ipari területek működőképes 
rehabilitációciójának. A tervezési koncepció 
legfőbb állítása, hogy a régi épületek gondosan 
megőrzött struktúrái önmagukban szilárd 
alapot nyújtanak a bővítés alapvető építészeti 
kialakításánál.  A volt Olajgyár területén - részben 
a régi épületek újragondolásával, részben új 
épületek létrehozásával -  egy magas színvonalú 
lakóépület-együttes épült. A felújított régi 
gyárépületbe két- és háromszintes loft lakások 
kerültek; a mellőle induló, három bejárattal 
rendelkező új épületszárny nagy alapterületű 
luxus lakásokat foglal magába.
Az épületszárnyak közötti zöld felületek 
kikapcsolódási és közösségi térként funkcionálnak.

P29_GYALOGOS HÍD

Rohanske nabrezi 
2001-2002, FACT architekttonicky atelier

A gyalogos híd a River City Prague nevű 
irodanegyed részeként valósult meg. Az építmény 
egy meghatározó, arhitektonikus elemként jelenik 
meg a tájban. A híd a terület bejáratát képezi, egy 
megkülönböztető jelet, mely mindkét oldalról 
(Karlín és a Rohanské park felől is) felkelti a látagatók 
érdeklődését. A híd két irányú (horizontális és 
vertikális) íveltségének köszönhetően érdekes 
vizuális hatást kelt. Szerkesztésmódjának 
érdekessége inkább a karlíni oldalról érezhető. A 
forma anomáliáját a sima alsó rész és a lépcsőző 
járófelület kontrasztja is erősíti. A kompozíciót 
három, egymással harmonizáló szín alkotja: a 
korlátok és a lépcsők széleinek rozsdamentes 
acél- szürkéje, a tartószerkezet szürkés- feketés 
acélszerkezete és a padló homokszíne.
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P33_HVEZDA LAKÓEGYÜTTES ÉS LAKÓTELEP

Krenová, Na okraji, U Hvezky, Prague 6-petriny
1994-2000, Vlado Milunic / Studio VM

A új csillag (New Hvezda) komplexum 305 lakás, 
üzeletek, irodákból tevődik össze. Az épület 
négy és hét emeleti szint magasan emelkedik 
ki az terepből melyet egy magasabb toronnyal 
van megtoldva. Az építész célja az volt hogy 
az épület komplexum mint méretében, mint 
anyag használatban, színében és részleteiben a 
lehető legjobban simuljon a környezetéhez és 
beilleszkedjen a város szövetébe.

P32_MÜLLER HÁZ

Nad Hradním vodojemem 14, Praha–Střešovice
1928-30, Adolf Loos (Karel Lhotá-val)

A Villa František Müller, az akkori Csehszolvákia 
egyik legnagyobb építőipari és tervezői vállalat 
vezetője számára épült. A tervezéssel Karel Lhota 
cseh építész és kritikus ajánlására Adolf Loost 
bízták meg. Ez Loos első megvalósult önálló 
épülete Prágában. Az engedélyezés egy évet vett 
igénybe, ugyanis a prágai engedélyező hatóság 
többek között bírálta az épület “túlságosan sima, 
a környezettől elütő, díszítés nélküli” homlokzatát. 
Loos így beszélt erről: “I do not play with the 
facade, I do not live there. Take a chair, sit in the 
rain in the middle of the street and look at the 
facade. If I do a facade in the street, I do a nice 
ground floor, sometimes cladding the first floor in 
marble. Above the first floor I leave it uncovered, I 
can’t see that far...”.
A villaépületben kiteljesedhetett Loos “Raumplan” 
elmélete, a Müller házaspár pedig egy reprezentatív 
otthont kapott, amely jól bemutatta az akkor 
még úttörőnek számító vasbeton szerkezetek 
lehetőségeit. A sima, fehér homlokzat színes 
belső világot rejt - minden helyiségnek más-más a 
téaránya, és más színek és anyagok bélelik ki. 
A kommunista hatalomátvétel után, a villa 
sorsa viharosan alakult. 1995-ben Prága 
városa megvásárolja a City of Prague Museum 
számára, amely ma is itt működik. Számok: telek 
alapterülete 1270 m2; beépített alapterület 555 
m2; szintkülönbség a telken belül 11m.
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P35_STAROMĚSTSKÁ METRÓMEGÁLLÓ 
Metró állomás és beépítés

Prága A-metróvonalának minden állomása ott 
kell hogy legyen Európa legszebb metrói között, 
közülük a Staroměstská a leglátogatottabb és 
legtöbbet fotózott. Minden állomás más színű, 
mintha a “A Clockwork Orange” című film díszletei 
lennének, holott a buborékoknak szerkezeti 
szerepük van: erősítik a fémlemezt. 

P36_GRANATOVA LAKÓNEGYED (127 ÉPÜLET)

2011-2012, Radek Kolařík

P34_KOLBENOVA METRÓ ÁLLOMÁS

Metro Line B, Kolbenova street, PragueVysocany
2001, Marek Chalupa, Miroslav Holubec, Stepan 
Chaluba, Kamila Venclikova/ DUM Architekti

A Kolbenova metró állomás egy befejezetlen 
nyolcszintes épület földszinti vasbeton 
szerkezetébe költözött be, Prága egyik 
korábban jól működő ipari övezetében. Az 
újrahasznosítás jegyében a szerkezetet teljesen 
érintetlenül hagyták, csupán egy könnyű 
mesterséges bőrt húztak rá, mely üvegből, 
eternit táblákból és fémhálóból épül fel. Kizárólag 
könnyűszerkezetű térelválasztókat építettek, 
hogy mindennemű konfrontációt kerüljenek az 
eredeti betontömeggel. Az utasforgalmi tereket 
rozsdamentes acéllemezekkel burkolt reflektív 
tükörfal választja el a szervízterületektől. Ez a 
felület az épület belsejébe vetíti az utcai forgalom 
állandóan változó képét, így az előcsarnok belső 
tere az utca részévé válik. 
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P45_PLECNIK A HRADZSINBAN 
P46_SZT VITUS SZÉKESEGYHÁZ
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P37_BABA TELEP

Dejvice
1928- 1940

Baba telep a nevét a közelében található 17. 
századi kis romról (nyaraló, présház) kapta. A 
telep kialakítását 1928 a Deutsche Werkbund 
mintájára létrejött Czech Werkbund határozta 
el. Az utcák rétegvonalakhoz finoman igazodó 
terve Pavel Janák nevéhez fűződik. A házak 
terveit Mart Stam német építész, és a cseh vezető 
építészek három generációja készítette: Janák, 
Gocar (cseh kubizmus); Jan Linhart és Oldrich 
Stary (purizmus, funkcionalizmus); Ladislav Zák (a 
legfiatalabb generációból). 1932- ben kezdődtek 
el az építkezések. Eredetileg a telepet alkotó villák 
típustervezés és egyéni tervezés vegyítésének 
eredményeként készültek volna, azonban végül ez 
a koncepció szertefoszlott. A villák tulajdonosai, 
a típustervezéssel szemben egyedi építészetet 
akartak és végül minden villa (a tervező és az 
adott épület megrendelője közötti egyezkedés 
eredményeként létrejött) egyedi tervek alapján 
épült meg. Ironikus módon a Baba kliensei végül a 
wekbund elveihez képest éppen a leggazdagabb 
társadalmi rétegből kerültek ki (közöttük sikeres 
írók, művészek, stb). A telep a II. világháborút 
sértetlenül átvészelte, azonban az utána következő 
40 év kommunizmus már rajta hagyta nyomát az 
épületeken. 1993 óta a telep védett terület.

P39_DOX KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT 
 
Osadní 34, Holešovice
2008, Ivan Kroupa architekti

P38_VILLA PALICKA

Na Babe 9, Dejvice 1779
1932, Mart Stam

Az épületet Mart Stam az 1924-ben publikált, 
“A bővíthető ház” koncepciójának megfelelően 
tervezte, de a kivitelezésnél sok minden 
megváltozott. Az épület a Le Corbusier féle lábakra 
állítás elvét valósítja meg, az első szint eredetileg 
nem lett volna beépítve. A középső szinten vannak 
a nappali helyiségek, melyeket egy északról 
üvegezett, de délről nyitott nagy terasz egészít ki. 
Az emeleten találhatók a hálók. 
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P37_BABA TELEP
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P42_ZLATY ANDÉL ÁRUHÁZ

Plzenská1, Nádrazní 25 
1996 -2001, Jean Nouvel

Az épület Prága közigazgatási területén, az 
Arany Angyal gyógyszertárról elnevezett 
útkereszteződésnél található. A gyógyszertárat 
(annak szimbólumával: az arany angyal szoborral), 
1980-banelbontották, hogy helyet adjon egy 
új metrómegállónak. Jan Nouvel 1994-ben 
állt neki a tervezésnek, a kivitelezés 5 évvel 
később kezdődött végül 2000-ben fejeződött 
be. (Beruházó:ING Real Estate Company) Az 
íves kialakítású, jellegzetes épülettömeg teljes 
homlokzata üvegfelületekből áll. Az üvegezésen 
idézeteket olvashatunk híres Prágában alkotó 
művészektől (Franz Kafka, Apollinaire, Rilke, stb). 
Az üveghomlokzat jellegzetessége a 18 m magas, 
Wim Wenders „Wings of Desire” (Berlin fölött az 
ég) című filmjéből ismert angyal- figura speciális 
technológiával elkészített képe. (A nyomtatási- 
vágási folyamat megszakítás nélkül több mint 7 
hónapig tartott).

P41_KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIA BŐVÍTÉSE

U Stareho vystaviste 188
2000-2004, Jiran Kohout architekti

Az épület a királyi szarvas park közelében a prágai 
kereskedelmi kiállítások területén található, 1891-
ben épület neoreneszánsz stílusban Antonin Wiehl 
tervei szerint. Az új művészeti iskola koncepciója 
az volt, hogy a meglévő épületeket a lehető 
legkevésbé zavarva, föld alatti kiegészítésekkel 
épüljön tovább. Az északi és déli udvarok alatti 
bővítésekben előadóterem, műhelyek, irodák, 
kiszolgáló helyiségek találhatók. A terevezés 
során eltávolítottak minden koránni bővítést, 
az új elemek kortárs ellenpontjai a historizáló 
épületeknek. 

P40_ALFRED DE DVORE SZÍNHÁZ

Frantiska Krizka 36, Prague 7-Letna
1996-1997, J. Smetana, T. Kulik/LO-TECH

Az „Alfred az udvarban” színház egy vezető cseh 
experimentális színházi csoport és  pantomim  
társulat otthona. Azon kevés prágai teátrum 
egyike, melyek a huszadik század során 
kifejezetten színházi funkcióra épültek. A 80 
férőhelyes kamaraszínház épülete egy lakótömb 
belső udvarában helyezkedik el, részben földbe 
süllyesztve, így kapcsolódik össze az eredeti 
pincetér az újépítésű színházteremmel. Tervezői 
szándék volt a pavilonszerű külső megjelenés, 
ezt lépcsőzetesen növekedő szürke fémlemezzel 
burkolt kapuzat-tömegekkel oldották meg, 
melyek egyben a színházterem magassági igényeit 
is kiszolgálják. Ezek a tömegsávok üvegpanel 
szalagokkal kapcsolódnak egymáshoz, ezek 
biztosítják a belső tér fényszükségletét.
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P44_GYALOGOS ÁTJÁRÓ A VÁR ALATT  

Szarvas árok
1999-2002, AP Atelier - Josef Pleskot

A 2002-ben vehette birtokba a közönség a 
prágai vár melletti felújított parkot, amely új 
gyalogos utakat, ösvényeket biztosított a városból 
érkezőknek.
A park fő látványossága a Szarvas Árok két 
részét összekötő alagút, amely a park új sétaútjai 
mellett lehetőséget biztosít az idelátogatóknak 
az itt található egyedülálló természeti és épített 
értékek (Brusnice-patak, Lőpor-híd) közvetlen 
megtapasztalására.
Az alagútban kialakított 84 m hosszú járdafelület 
kialalkításánál fontos volt a sétaút mellett a patak 
medrének megmutatása is. A szűk téri helyzet 
tágasabb érzékelését az ovális keresztmetszet is 
segíti.
Az alagút bejáratai ívelt, enyhén bővülő téglalapok.
Anyaghasználatban az égetett vörös színű tégla,  
barázdált, vasreszelékkel színezett öntött beton, 
csúszásmentes acélrács, terméskővel megerősített 
mederfelületek jelennek meg. 

P45_PLECNIK A HRADZSINBAN 
Vár
Hradzsin, 119 00 Prague
1920-1934, Joze Plecnik

1923-ban Tomas Masaryk felkérte Plecniket a 
középkori prágai vár helyreállítására, az új cseh 
nemzetállam hatalmát reprezentáló nagyszabású 
átalakítára. A most látható kisebb-nagyobb 
beavatkozások mind az 1920-as, 1930-as években 
készültek el. A beavatkozások közé tartozik az 
elnöki lakosztály, kiegészítve egy ovális lifttel 
és a híres oszlopcsarnoka a nyugati szárnyban, 
amely egy háromszintes dór oszlopokkal 
határolt csarnoktér. Az átalakítások egy része 
kültéri beavatkozás, mint például a régi bástyák 
átalakítása és a hozzá tartozó kertek renoválása, a 
benne lévő kisebb építészeti elemekkel. A várban 
néhol felbukkanó lépcsők, emlékművek, köztük 
a sánc-kertbe vezető Bikás lépcső, illetve az itt 
található kilátópavilon. Plecnik saját formavilágát 
használva hagyta kéznyomát a prágai váron.

P43_KÁROLY HÍD

1357-1402

A Károly-híd Európa egyik legrégibb hídja, Prága 
egyik szimbóluma. A Moldva (Vltava) első állandó 
hídja – a helyén először egy fahíd állt, majd 
kőhíd, amit 1342 tavaszán elvitt a jeges ár. Annak 
alapjait felhasználva 1357-ben kezdték építeni az 
új hidat, ami csak 1402-ben készült el. Sokáig ez 
volt az egyetlen kőhíd Prágában. 1393-ban erről a 
hídról - jobban mondva ennek elődjéről - vetették 
Nepomuki Szent Jánost, Csehország védőszentjét 
a Moldvába, mert elutasította IV. Vencel cseh 
király követelését, hogy kiadja neki felesége 
gyónási titkát. A helyet, ahol vízbe taszították, 
egy kisebb, öt csillaggal ellátott sárgaréz kereszt 
jelzi. A mészkőből épült híd két végét gótikus 
tornyok zárják le. A hídon 30 szobor található, 
legtöbbje barokk stílusú, és 1700 körül helyezték 
el őket. Először Nepomuki Szent János szobrát 
állították fel, még az 1400-as években. A szobrokat 
azóta is cserélgetik, mert nem bírják az időjárás 
viszontagságait. A turisták is sok kárt okoznak 
bennük.
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A HRADZSIN
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P47_ORANGERY 

Královská zahrada, Prague 1-Hrad
1997-1999, Eva Jiricna

Az 1999-ben újjáépített Pálmaház a Prágai Vár 
Királyi kertjének déli oldalán a reneszánsz várfal 
mentén helyezkedik el. A várfal beépítése az 
építészeti koncepcióba előírás volt, azzal együtt, 
hogy azon változtatás nem történhetett, és 
az extrém páradús levegő káros hatásai ellen 
is megfelelő védelmet kellett biztosítani. A 
tervező ezekre a problémákra egy innovatív 
műszaki megoldásokat felvonultató nagyméretű 
(8,97x84,5m) fél cső alakú teret alakított ki. Az 
épület speciális klímaszabályozási igényei miatt, a 
szerkezeti elemeket a homlokzaton kívül helyezték 
el, és a belső térben teljesen automata rendszer 
irányítja a szellőztetést, a fűtés, az árnyékolást és a 
páratartalom szabályozását. Magát a szerkezetet, 
átlós rendszerben kapcsolódó rozsdamentes 
acélcsövek hegesztett hálózata alkotja, melyet 
négy íves rácstartóhoz függesztettek. A 
végeredményként megszületett high-tech alkotás 
diszharmónia nélkül illeszkedik a történelmi 
környezetbe.

P48_AZ ÖNGYILKOSSÁG HÁZA ÉS AZ ANYA 
HÁZA (JAN PALACH EMLÉKMŰVE)

1986  - Georgia Institute of Technology, Atlanta, 
1991 – Hradzsin
John Hejduk

Az öngyilkosság háza és az anya háza az egyedüli 
megmaradt darabjai a huszonhat elemből 
álló, John Hejduk tervei szerint megvalósított 
nagyszabású, efemer építészeti struktúrák egykori 
sorozatának. Különleges helyet foglalnak el az 
építészettörténetben; kisebbek egy épületnél, 
nagyobbak, mint egy modell, többek egy 
szobornál – mindhárom szempontjait egyesítik. A 
prágai struktúrákat Jan Palach egyetemi hallgató 
halála ihlette. Palach 1969-ben gyújtotta fel 
magát a Vencel téren, hogy a szovjet invázió és 
megszállás ellen tiltakozzon. Hejdukban először 
rajz formájábna fogant meg ez a munka, válaszul 
Hajduk barátjának, David Shapirónak versére; Jan 
Palach Temetése. A két struktúra táncba fonódik; 
egymással szemben, 4-5 méter távolságra lettek 
felállítva.

P46_SZT VITUS SZÉKESEGYHÁZ 

Francia típusú öthajós keletelt bazilika, a Prágai 
Érsekség főtemploma. Csehország legfontosabb 
temploma, cseh királyok nyughelye és a gótikus, 
illetve neogótikus stílusok kiváló építészeti példája. 
A mai székesegyház helyén az első katolikus 
egyházi építmény a Szent Vencel által 925-ben 
építtetett korai román stílusú körtemplom volt. 
A jelenlegi gótikus székesegyház építésének 
megkezdése 1344-ben indult. Az építés lassan  
haladt, a 15. század elejére elkészült a szentély, 
a kereszthajó és a nagy torony a déli oldalon, 
majd a huszita háborúk leállították az építkezést; 
1541-ben tűzvész pusztította a templomot. A 19. 
század közepén az utólagos barokk átalakításokat 
eltávolították; 1873-ban építették meg a nyugati 
homlokzatot a két gótikus toronnyal. Az ablakokat 
a legnevesebb 20. század eleji cseh művészek 
készítették. 1929-ben szentelték fel a befejezett 
székesegyházat.
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P50_KAMPA SZIGET, KAMPA MÚZEUM 

U Sovových mlýnů 2, Malá Strana, Praha
2000-2003,  HABENA

Moldva folyó partján elhelyezkedő csendes, 
békés, zöld Kampa szigeten, a folyó partján 
található a Kampa múzeum. A modern művészeti 
galéria gyűjteményében elsősorban közép- 
európai és cseh munkák szerepelnek (közöttük 
Frantisek Kupka illetve Otto Gutfreund munkái 
is). A 2001- ben megnyílt múzeum Meda Mladek 
magángyűjteményét tette közkinccsé a Sova 
Malom épületében.
A területen már az 1300-as évek végén is malom 
állt. Bár az épületeket többször is elvitte az árvíz, 
leégett, újraépítették, bővítették, a együttes az idők 
folyamán a Kampa szigeti partovnal látványának 
meghatározó elemévé vált. Meghatározó 
átalakítás volt a Josef Schulz és Josef Zitek által 
1867-ben elkezdett beavatkozás, mely neogótikus 

P49_TRAUB VILLA 

Pod hradbami 17, čp. 658, Praha 6-Střešovice
1928, Bruno Paul

A Traub Villa az egyetlen épület Prágában, melyet 
a híres német építész és bútortervező, Bruno Paul 
tervezett. A villa egy bőrgyár tulajdonosának 
épült. A funkcionalista épület mentes bármilyen 
dísztől vagy dekorációs elemtől.  Megépülésekor 
nem kapott semmilyen pozitív kritikát. Így hamar 
ráragadt a “cigarettás doboz” becenevén annak 
ellenére, hogy az épület egy minőségi példája 
a modern klasszicizmusnak. Az épület szigorú, 
homokkő panelekkel burkolt homlokzatát csupán 
az ablakok és az eresz artikulálja. A villa kertre néző 
oldala finomabb formálású; különböző méretű 
ablakok eltérő sorokban váltakoznak. Az épület 
különböző adminisztratív célokra szolgált, itt volt 
az Európai Unió küldöttségének helyi irodája is. 
Jelenleg a Magyar Nagykövetség épülete.

stílusban alakította az épületet.
A Schulz-i átalakítást tiszteletben tartva bővült a 
malom épülete a 2000-es évek elején. A múzeum 
átalakításának tervezésekor a magas vízszint- 
ingadozással (a víz olykor a második emelet 
szintjét is elérheti) is számolni kellett.
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5. NAP - Prága

P51_GINGER ÉS FRED HÁZ
P53_HODEK BÉRHÁZ
P54_CERNA RUZE ÁRKÁDOK
P55_NOVÁ SCENÁ (ÚJ SZÍNPAD)
P56_KOTELNA
P57_SZENT SZÍV TEMPLOM
P58_SPIRAL SZÉKHÁZ
P59_MUZO KÖZPONT
P60_ZIZKOV TELEVÍZIÓ TORONY
P61_ST. PROKOP KÖZÖSSÉGI 
KÖZPONT
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P52_LAKÓHÁZ „2000” (HAVEL HÁZ 1904-1905) 

1904-1905, Osvald Polivka, Václav Haval

A vertikális, nagy ablakokkal és loggiákkal a folyó 
felé megnyitott homlokzatú bérház világosan 
Auguste Perret hatását mutatja. Megbízója és 
tulajdonosa Václav Hável nagyapja volt, s Hável is 
ebben a házban élt.

P53_HODEK BÉRHÁZ

Neklanova 302 Vysehrad 98
1913-1914, Josef Chochol

A cseh kubista építészet talán legismertebb 
példája, amelynek megjelenését különösen 
jellegzetessé teszik a diagonális, éles árnyékot 
vető formák, a hegyesen kiugró sarokmegoldás 
és a kubista jellegű zárópárkány. Az épületre 
egyébként a klasszikus hármas tagolás – lábazat, 
főtömeg, zárópárkány – jellemző.

P51_GINGER ÉS FRED (TÁNCOLÓ HÁZ) 

Rašínovo nábřeží 80, 120 00 Praha 2
1992-1996, Frank O. Gehry, Vlado Milunic

Gehry a cseh Vlado Milunic építésszel dolgozott 
együtt ezen az épületen, aki korábban már készített 
egy tervet a telekre. Az épület a reprezentatív 19. 
századifolyóparti házsor egyik eleme, szobrászati 
formálása a saroktelek adottságaira reagál. Az 
épületben a földszintet és a legfelső emeletet 
leszámítva bérirodák találhatók, előbbiekben 
éttermek foglalnak helyet. 
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P55_NOVÁ SCENÁ (ÚJ SZÍNPAD)

Národní 4, Praha 1
1983, Karel Prager, homlokzat: Stanislav Libensky

Az „ Új Színház” az utóbbi 30 év egyik vitatottabb 
épülete Prágában. A Národní utcai Nemzeti 
Színház egy bővítményeként épült 1983-ban Karel 
Prager építésztől. Az épület már a kezdetektől 
nagy érdeklődést és érzelmeket váltott ki 
kompromisszum nélküli állásfoglalásával és a 
környező (főként neoreneszánsz) utcaképbe való 
beavatkozásával. Befejezése után hamarosan 
számos szarkasztikus becenévvel illették, mára 
azonban a városközpont egyik legmeghatározóbb 
jelképévé vált.
Az épület „kubistának” tartott homlokzata a 
világhírű üvegművész, Stanislav Libenskýt dícséri, 
aki a homlokzatot több mint 4000 fújt üvegblokkból 
tervezte meg. A cserepek egyes felületei más 
módokon lettek kiképezve, végeredményben 3 
dimenziós reliefeket alkotva. Így működhet az 
épület egy óriási„üveg-szobor”-ként.

P56_KOTELNA
ipari épület átalakítása
Pernerova ulice 65 ; Praha 8, Karlin
2004, Claudio Silvestrin architects

A 2004-ben újraépített karlini irodaépület nevében 
hordozza eredeti funkcióját (kotelna = bojlerház). 
Tömege könnyen beazonosítható a magasan 
a tetők fölé emelkedő vörös téglából rakott 
kéményéről, amely valaha a környező gyáraknak 
biztosított energiát. 
A szabad alaprajzú belső terét egy dinamikus, 3 
szintes kortárs irodatérré változtatta, centrumában 
egy belső átriummal, mely a megfelelő 
bevilágításról gondoskodik. 
Az ipari külsőt a minimalista elvek alapján 
kialakított beltérrel egyesítette. A teljes, 1380 m2-
es terület, parkolók és a nagyon igényes belső tér 
egy művészi térkompozíciót testesítenek meg. A 
kéményszoba teljes egészében üres térként lett 
meghagyva, így most kiállító galériaként működik, 
egy, a kül - és beltér kapcsolatokat tisztázó filter 
térként. 

P54_CERNA RUZE ÁRKÁDOK 

Prague, 1-Nove Mesto
1998, Václav Alda, Ján Stempel, Petr Dvorak

A Cerna Ruze (Fekete Rózsa) árkád Prága első 
funkcionalista épületeinek egyike, 1933-ban 
Oldrich Tyl tervei alapján épült. A kilencvenes évek 
végén teljes felújításon esett át, melynek célja 
többek között az építéskori állapot visszaállítása 
volt. Minél kevesebb új elem hozzáadására 
törekedtek a tervezők, ezek közül térileg is 
meghatározóak az új mozgólépcsők, és az bejárati 
üveg tolóajtók. A munkálatok során kiemelt 
figyelmet fordítottak az apró részletek felújításának 
is, hogy az épület minél tökéletesebben tükrözze 
a harmincas évek magas színvonalú kivitelezési és 
anyagmegmunkálási technikáit.
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P57_SZENT SZÍV TEMPLOM (PLECNIK)

Náměstí Jiřího z Poděbrad
1928-1932, Joze Plecnik

A templom Plečnik egyik fő művének tekinthető. 
Archaizáló karakterjegyei már távolról sem 
pusztán a hagyományos építészeti formanyelvet 
használják, hanem a szemlélő számára az épület 
úgy tárul fel, mint egy „régészeti lelet”, amely 
a mitikus múltból bukkan fel. Duális felületi 
minőségei, az épületszerkezet tektonikus 
rendszere, ellentétpárjai egy olyan rejtett 
szimbolikát képviselnek, amelynek csak apró 
szilánkjait érthetjük meg, totális jelentésrendszere 
mindvégig rejtve marad. Ez a szerkesztés sűríti a 
Plečniki szakrális építészet lényegét. A visszatérő 
formákban bennefoglalt örök, kozmikus lényeget. 
Olyan sajátos használata ez a klasszicista kánonnak, 
amely a klasszikus formaeszményt alkotóelemeire 
bontja, majd szimbolikus kombinációkban 
rekonstruálja. Megsérti a klasszikus kánont, 
de távolról sem a provokáció, hanem a rejtett 
összefüggések felmutatása a célja.

P58_SPIRAL SZÉKHÁZ

Třebohostická
1995-96, 1999-2006, Stanislav Fiala, Daniela 
Polubědovová, D3A

A rendszerváltás után világossá vált hogy a 
cseh építészet csak kellő technikai-technológiai 
háttérrel lesz képes elérni/tartani az európai 
szintet. A kilencvenes évektől a prágai Sipral cég 
felvette a versenyt a külföldi homlokzatgyártókkal 
– 1995-ben az építészek egy irodablokkot 
illesztetek a gyártócsarnok mellé, majd 1999-től a 
megbízóval szoros együttműködésben tervezték 
meg a szomszédos pavilont. Az új épület egy 
keskeny kertbe került, amit a tervezők nem akartak 
tönkretenni, a mottó ezért egy a fák között álló 
vonatszerelvény lett. A gyár felé eső homlokzatra 
a Sipral gyártotta üvegpanelek kerültek, a túloldalt 
színes fémlapok burkolják: a gyártás során 
keletkezett hulladékból.

P59_MUZO KÖZPONT

V Olšinách 80/626, Prague 10 – Strašnice
1998 - 2000, D3A spol. s r.o. / Fiala - Prouza – Zima

Muzo Center - mágneses bankkártya rendszerekkel 
foglalkozó cég központi irodaháza. A működési 
hatékonysághoz a program szükségessé tette 
adatkábelek és elektronikus berendezések magas 
koncentrációját, valamint a működés közben 
változtatás lehetőségét. Ezzel párhuzamosan, 
a projekt teljesítéséhez szükséges különböző 
szigorú biztonsági követelményeknek. Mivel a 
cég a virtuális világban tevékenykedik, a külső 
megjelenést a lehető leginkább dematerializálni 
kívánták. Átlátható és változékony; a külső héj 
nagy teljesítményű üvegezés és sokféleképpen 
szerelt külső és belső alumínium redőny, mely a 
legkisebb éghajlati viszony változásra is reagál, s 
megváltoztatja a megjelenést attól függően, mi 
történik odabent. 
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P60_ZIZKOV TELEVÍZIÓ TORONY

Mahlerovy sady 1
1985-1992, Václav Aulicky, Jirí Kozák, Alex Bém

A torony 216 m magas, 95 m-es magasságban 
van egy üveg kilátó szintje. Három 134 méteres 
acél-páncélos beton oszlop támasztja az egyes 
részeket, mely magába foglalja a technologiát, 
kilátó teret és éttermet. A vastagabb oszlopban 
(6,4 m átmérő)  található a látogatókat kiszolgáló 
lift és támasztja az árbocot. A két kisebb oszlopban 
(4,8m átmérő) helyezkedik el a személyzet liftje és 
a vészhelyzeti lift.

P61_ST. PROKOP KÖZÖSSÉGI KÖZPONT

Slunecni namesti, Nové Butovice, Prague 13
1999-2001, Jiran.Kohout.ARCHITEKTI

A közösségi központ és templom két fő tömegből 
áll, az ellipszis forma által meghatározott részben 
vannak a szakrális terek és a fő közösségi tér, a 
téglatest tömegben pedig az egyéb kiszolgáló 
funkciók. A templom terét össze lehet nyitni a 
nagy közösségi terekkel és a kápolnával, valamint 
az emeleten található gyűlésteremmel.




