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Londýn 
 
Muzeum se nachází na jižním b ehu eky Temže v městské části Woolwich. Místo, na 
kterém se objekt nachází neleží v záplavovém území. Oblast Woolwich je spojena se 
zajímavou historií. Původně se jednalo o samostatné město ve kterém se nacházely výrobní 
haly, které od 17. století vyráběly zbraně a munici. Woolwich Royal Arsenal byl velmi 
důležitým faktorem i během první a druhé světové války, kdy byl četně bombardován. Po 
druhé světové válce byl provoz ukončen. 
 
Krajina, která d íve pat ila Woolwich Royal Arsenal, v dnešní době vypadá, jako by se zde 
zastavil čas. Celý areál, kde se d íve nacházely sklady TNT, továrna na výrobu výbušnin z 
látky Lithium, nebo t eba st elnice pro testování zbraní, je dnes oplocen a zcela nep ístupný.  
 
Hmotový koncept budovy vychází ze samotné exploze, která je tématem provázející celou 
historii Arsenalu až do jejího konce v druhé světové válce. Tento jev, kdy od sebe energie 
rozštěpí a odmrští jednotlivé části objektu byl aplikován na základní objem. Objem, neboli 
artefakt se vlivem energie rozt íštil na jednotlivé st epy. Různé fáze exploze znamenají 
různé varianty uspo ádání st epů, kdy je důležité zejména vnímání hmoty jednak jako celku, 
tak i vnímání prostorových vztahů mezi st epy a jejich tvaru samotného z hlediska p evedení 
do reality. St epy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou st epy, které tvo í 
skupinu a druhou skupinou jsou objekty odmrštěné do krajiny. Objemy shluknuté do skupiny 
tvo í samotné muzeum, odmrštěné objemy, které dopadnou dál do krajiny, mohou být 
využity jako restaurace, kavárna a památník. 
 
Terénní reliéf rozehrává zajímavou hru, kdy se p i procházení krajinou objevují a schovávají 
části objektů. Nově navržené stezky umožňují promenádu po vrcholcích a údolích krajiny. 
 
Jednotlivé st epy jsou vnímány jako hlavní prostory kompozice, uvnit  st epů se nachází 
expozice. V jiných se nachází komunikační prostor, vstup, nebo hygienické zázemí. Prostor 
mezi st epy je vymezen skleněnou fasádou a st echou. Pod některými objemy se nachází 
podzemní podlaží, tyto prostory slouží jako technické místnosti a sklady. Druhé podlaží je 
p ístupné p es jeden ze st epů, ve kterém se nachází schodiště. Procházení mezi 
expozicemi v pat e je umožněno lávkami v největším prostoru muzea.  
 
KONSTRUKČNÍ EŠENÍ 
Jednotlivé objemy jsou ešeny jako montovaná ocelová skeletová konstrukce na 
železobetonovém soklu a pilotovém základě. Prostor mezi objemy je krytý skleněnou 
fasádou a zast ešením. Nosnou konstrukcí jsou montované ocelové profily, na kterých jsou 
montovány hliníkové rámy skleněných tabulí. Podlaha prostoru mezi objemy leží na 
základové železobetonové desce.  
 
Založení 
Objekt je založen na železobetonové desce s železobetonovými pilotami. Piloty jsou tlačené 
a tažené. Železobetonová deska je uložena na štěrkovém podsypu v nezámrzné hloubce. 



Hydroizolace je provedena na železobetonovou desku. V ostatních p ípadech jsou podlahy 
ešeny na železobetonové desce na štěrkovém podsypu. 

 
Svislé a šikmé konstrukce 
Konstrukce stěn a st ech je tvo ena ocelovými profily, jejich tuhost zajišťují taktéž ocelové 
profily, které jsou umístěny diagonálně. Ocelová konstrukce vetknuta do železobetonového 
soklu, který navazuje na železobetonovou základovou desku. Objemy podzemních podlaží 
jsou ešeny jako železobetonové tuhé krabice. V kolmém směru na hlavní nosnou konstrukci 
jsou montovány ocelové profily, vynášející konstrukci fasády. Ve svislém a šikmém směru 
jsou montovány profily, které jsou konstrukcí hliníkové provětrávané fasády. Z interiéru je 
konstrukce obložena sádrokartonovými deskami na hliníkovém roštu. V dutinách konstrukcí 
jsou vedeny veškeré rozvody vzduchotechniky, vody a elektroinstalací. 
 
Fasáda 
Fasáda se skládá z hliníkových prvků, montovaných do nosného roštu. Prvky jsou 
fragmentové. 
 
Vodorovné konstrukce 
Podlahy jsou lité na železobetonové desce. Stropy montované z ocelových prvků a jsou 
ztuženy železobetonovou deskou na trapézovém plechu. Stropy na podsklepenými objemy 
jsou železobetonové ve spojení s železobetnovými stěnami.  
 


