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Abstrakt

Předmětem diplomové práce je návrh konverze chátrajícího industriálního areálu a jeho začlenění do 
soudobého centra Dvora Králové nad Labem. Historicky významný areál společně s přilehlými veřejnými 
prostory prozatím promarňuje svůj potenciál a celá lokalita působí jako vyčleněná periferie města.

Projekt si dává za cíl oživit lokalitu vytvořením nového bodu zájmu, jak pro obyvatele města, tak návštěvníky.  
Novým bodem zájmu se stane kulturní centrum, které bude vytvořeno revitalizací bývalé Mayerovy továrny. 
Proměnit se však musí nejen Mayerova továrna, ale také veřejný prostor kolem ní, který ustrnul v první 
polovině 20. století, kdy se formoval, a je tak z dnešního pohledu nefunkční.

Kulturní centrum se skládá ze dvou vzájemně propojených budov - bývalé budovy tiskárny a novostavby 
multifunkčního sálu. Bývalá tiskárna je nejstarším a zároveň nejhodnotnějším objektem dnešního areálu. 
Architektonický návrh zachovává její osobitý ráz a vkládá do budovy nový provoz galerie. Multifunkční sál 
se svou šikmou pobytovou střechou bude připojený k současné budově tiskárny společným foyer, díky 
čemuž vznikne jednotný celek, který se bude vzájemně doplňovat. Uspořádání dvou budov dává vzniknout 
venkovnímu polouzavřenému prostoru uvnitř bloku, nazvanému Dvorana. Do tohoto prostoru budou 
otevřeny nově navrhované provozy společně se současnou knihovnou a stanou se tím jádrem dění v 
obnoveném areálu. 

Abstract

The subject of the diploma thesis is an adaptive reuse of former industrial premises and its incorporation 
into the contemporary center of Dvůr Králové nad Labem. The historically significant area, together with the 
adjacent public spaces, is wasting its potential for the time being, and the whole site looks like a separate 
periphery of the city.

The project aims to revitalize the site by creating a new point of interest for both residents and visitors.  The 
new point of interest will be a cultural center, which will be created by revitalizing the former Mayer‘s factory. 
However, it is not only the Mayer factory that needs to be transformed but also the public space around 
it, which has become stagnant since it took shape in the first half of the 20th century and is therefore 
dysfunctional from today‘s perspective.

The cultural center consists of two interconnected buildings - the former printing plant and the new 
multifunctional hall. The former printing plant is the oldest and most valuable building on the site today. The 
architectural design preserves its distinctive character and incorporates the new gallery function into the 
building. The multi-purpose hall, with its sloped accessible roof, will be attached to the current building by 
a shared foyer, creating a unified complex that will complement one another. The arrangement of the two 
buildings gives birth to an outdoor semi-enclosed space within the block, called the Courtyard. The newly 
proposed facilities will be opened into this space together with the current library, thus becoming the core 
of the events in the renewed complex. 
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analytická částA



    Dvůr Králové nad Labem

    Rozloha: 35,84 km²
    Počet obyvatel: 15 471 (2021)
    Nadmořská výška: 298 m. n. m.
    Okres: Trutnov
    Kraj: Královehradecký
    První zmínka: 1270

Řešené území

Zájmové území se nachází v širším historickém centru města Dvůr 
Králové nad Labem. Pozemek je ohraničen ulicemi Tylova, Fügnerova 
a náměstím Republiky. Na náměstí se nachází dominanta území a 
celého města - kostel sv. Jana Křtitele. Kostel byl historicky vybudován 
na vyvíšenině a ukončoval hlavní osu města vedoucí od Labe. Po 
demolici hradeb, s rozvojem textilního průmyslu, byla v sousedství 
kostela postupně vybudována Mayerova továrna, která se nachází 
na řešeném pozemku. Zástavba v okolí pozemku má charakter 
nizších měšťanských domů se šikmou střechou. Pozemek je součástí 
městské památkové zóny. 

DK
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Do roku 1841 bylo královské město Dvůr Králové nad Labem obehnáno 
mohutnými hradbami, které jsou v současnosti přítomny na několika 
místech již jen ve fragmentech. V nejzachovalejší formě za kostelem 
Sv. Jana Křtitele, který je představitelem vrcholné české Václavské 
gotiky. Kostel byl, společně se hřbitovem, umístěn na nejvyšším místě 
ve městě, na konci komponované severo-jižní osy, která spojovala 
řeku Labe, městskou bránu a kostel. Historicky mu tak bylo přiřknuto 
velmi dominantní postavení. Roku 1817 byl údajně v kostele nalezen 
rukopis královedvorský.

Město od druhé poloviny 19. století provázel značný rozvoj zejména 
na poli průmyslu. Demolicí hradeb vznikl nový prostor v bezprostřední 
blízkosti historického centra, který využil J. Mayer pro svou tkalcovnu.  
Od počátku byl areál složen z několika budov, které dohromady tvořily 
nepřiliš sourodý celek. Po požáru roku 1909 byla postavena třípodlažní 
etážová budova, která ostatní objekty značně převyšovala a dnes je 
nejhodnotnější stavbou areálu. Nová uliční síť navazovala na stávající 
a pokračovala tak za kostelem s obytnou zástavbou. Na jih od továrny 
byla koncipována veřejná zeleň.

Za první republiky se Mayerova továrna přibližuje k dnešní podobě.  
Vlivem změny vlastníka se z ní stal v roce 1935 výstavní prostor 
společně s městskou tržnicí. Změna využití si vyžádala přestavbu a 
demolici některých budov. Část továrny byla zbourána a nahrazena 
novými budovami. Demolicí obytných budov za kostelem vzniklo 
náměstí Republiky s ostrůvkem uprostřed, na kterém však ještě 
nestálo sousoší sv. Jana Nepomuckého. Sousoší bylo na toto místo 
přestěhováno z náměstí Odboje až roku 1956. Komín zůstal i přes 
změnu využití zachován a nadále tak působil jako dominanta areálu.

1841
OPEVNĚNÉ MĚSTO

1901 1935
PRŮMYSLOVÝ ROZVOJ PRVNÍ REPUBLIKA

Městká tržnice fungovala v areálu do roku 1958, kdy areál přešel 
pod společnost Strojtex, která se specializovala na kusovou a 
malosériovou výrobu náhradních dílů pro textilní stroje. Společnost 
zde působila až do sametové revoluce.  Během této etapy došlo k 
přestavbě jihozápadního vstupního objektu a demolici komína.  Zbylé 
objekty se však již příliš nezměnily. S rozvojem automobilové dopravy 
se z náměstí Republiky stává spíše odstavná parkovací plocha, nežli 
důstojné prostory plné veřejného dění. Prostorové uspořádání lokality 
se od této doby již přiliš nezměnilo.

Po sametové revoluci a zejmnéna na přelomu tisíciletí začíná komplex 
chátrat a je již jen minimálně využíván. Areál továrny je složen z 
velkého počtu nesourodých budov s nepříliš vysokou architektonickou 
hodnotou. Celá oblast je v současnosti značně nepřehledná a pro pěší 
neprostupná. Okolí areálu slouží zejména automobilům a po dříve 
přítomné zeleni dnes není téměř ani památky. Na místě původního 
parku, na jižní straně továrny, dnes stojí průmyslová skladová budova, 
která by z dnešního pohledu neměla být umístěna v centru města. 

Hlavním záměrem návrhu je oživení celé lokality a její zpřehlednění. 
Novým bodem zájmu se stane kulturní centrum, které bude vytvořeno 
revitalizací bývalé Mayerovy továrny. Obsahovat bude galerii, 
multifunkční sál, podzemní parkování a venkovní společenský prostor. 
Proměnit  se však musí nejen Mayerova továrna, ale také veřejný 
prostor kolem ní, který je z dnešního pohledu nefunkční. Jako možnost 
se jeví navrácení náměstí Republiky do své podoby z počátku 20. 
století. Současně se staro-novou urbanistickou strukturou bude do 
lokality navrácena zeleň. 

 

20211960 2030
CHÁTRAJÍCÍ DĚDICTVÍSTROJTEX VIZE PRO DVŮR
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01/ Doprava 03/ Topografie

04/ Podlažnost02/ Občanská vybavenost

01/ Doprava

Automobilová doprava je ve Dvoře Králové převládajícím 
druhem osobní přepravy. Automobily si přes centrum 
města zkracují cestu a vytváří tak nekomfortní podmínky 
pro pěší. Komunikace na hlavním náměstí (T.G.Masaryka) 
již tento trend reflektuje a došlo k jejímu zklidnění. Okolí 
Mayerovy továrny je velmi dobře dostupné automobilem, 
ale současně také frekventované. Možností zaparkovat je 
v celém centru mnoho a je tak zřejmá potřeba konsolidovat 
parkoviště a nechat prostor ulic chodcům. Jízda na kole 
není ve měste příliš využívanou formou přepravy, nejsou 
pro ni však ani vytvořeny žádoucí podmínky. 

02/ Občanská vybavenost

Občanská vybavenost je koncentrována kolem náměstí 
T.G.Masaryka a severo-jižní ulice vedoucí směrem ke 
kostelu. Je evidentní fungování komerce v místech bez 
přítomnosti automobilů (náměstí a pěší zóna). Budovy pro 
kulturu, volný čas a vzdělávání jsou pohodlně dostupné z 
centra pěšky. Ve městě chybí větší prostor pro společenské 
události. Centrum města, i přes svou historickou hodnotu, 
není příliš navštěvováno. Většina návštěvníků míří do 
zoologické zahrady a následně ihned pryč z města. 

03/ Topografie

Historické město bylo založeno na výběžku mezi řekou 
Labe a Hartským potokem. Kostel sv. Jana Křtitele, jako 
jedna z nejstarěích budov, byl umístěn na vyvýšenině a 
býval tak dominantou celého města. Rozshálejší objekty 
spojené zejména s průmyslem se v pozdějších dobách 
umísťovaly do rovinatějších poloh k řece Labe. Výjimkou 
byla Mayerova továrna, která byla postavena poblíž 
kostela na vyvýšeninu a je tak pro svou polohu zvlašností.  

04/ Podlažnost

Většina objektů v centru města má 2-3 podlaží, šikmou, 
sedlovou střechu a štítovou orientací do ulice. V rámci 
řešené lokality jsou dominatními objekty kostel sv. Jana 
Křtitele a etážová budova Mayerovy továrny. Obě tyto 
stavby se značně vymykají svým měřítkem okolní zástavbě.

2 a méněvzdělávání

3 podlažíkultura a volný čas

více než 4komerce

státní správa

A
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Průhled z náměstí kostel sv. Jana Křtitele ulice TylovaMayerova továrna z náměstí Republiky Mayerova továrna z ulice Tylovanáměstí Republiky

A
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01/ Konverze industriální budovy

Budově byl ponechán její původního ráz při naplnění 
novým životem. Původní materiály, prvky a konstrukce 
byly v co možná nejvyšší míře zachovány a nová náplň byla 
realizována formou vestaveb. 

Autoři: Studio Ječmen
Lokalita: Olomouc, Česko
Rok realizace: 2020 

02/ Práce s veřejným prostorem

Vytvoření multifunkčního centrálního prostoru, který se 
mění se svou momentální náplní. 

Autoři: Vallo  Sadovský architects
Lokalita: Trnava, Slovensko
Rok realizace: 2018 

01/ Konverze industriální budovy - Telegraph , Olomouc 03/ Kulturní stavba v kontextu menšího města - Plassen cultural centre , Molde

04/ Spojení nového a současného - Fondazione Prada , Miláno02/ Práce s veřejným prostorem - Nadvorie, Trnava

03/ Kulturní stavba v kontextu menšího města

Kulturní centrum ve městě Molde, které má 25 000 obytel.
Součástí stavby je venkovní pobytový prostor, který slouží 
jak pro kulturní události, tak pro každodenní život. Budova 
díky tomu lépe komunikuje se svým okolím a více se podílí 
na vytváření žádoucího městského života. 

Autoři: 3XN architects
Lokalita: Molde, Norsko
Rok realizace: 2020

04/ Spojení nového a současného

Inspirativní přístup k oživení industriálního areálu. Hodnotné 
částí historických staveb jsou jasně akcentovány svým 
vlastním ztvárněním, ale také kontrastní architekturou 
novostaveb.  

Autoři: OMA
Lokalita: Milano, Itálie
Rok realizace: 2015 - 2018

A
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šicí dílna

keramická dílna

malířský ateliér

nákladní výtah

přístup ze schodiště

prostor pro setkávání „biograf“

relax zóna

recepce, šatna, kancelář mistra

dřevařská dílna

hygienické zázemí

dělící stěna s nadsvětlíkem

neposuvná příčka

posuvná polopříčka

Úkolem dočasného využití Mayerovy továrny ve Dvoře 
Králové nad Labem je oživení vyčleněného prostoru v širším 
centru města. Mayerova továrna je historicky spojená s 
řemeslem, a proto je v rámci intervence navrženo založení 
komunitní dílny pro širokou veřejnost a mládež z přilehlých 
školských zařízení. Dílna je situována v, dnes nevyužívaném, 
prostoru etážové budovy na severní straně areálu. 
Intervence si klade za cíl zpřístupnění atraktivních prostor 
etážové budovy, která je nejcennějším dědictvím areálu. 

Filosofií výsledného řešení je jednoduchost a cennová 
nenáročnost. Rozvržení dílny je vytvořeno deskami 
z dřevotřísky, které jsou užity ve třech formách - 
polopříčky pevné, posuvné a dělící stěny s nadsvětlikem 
z polykarbonátu. Posuvné polopřičky zajišťují variabilitu 
prostor, které se dají volně dělit a zcelovat dle potřeby. V 
základním uspořádání je prostor rozdělen na čtyři dílny. U 
vertikální komunikace je ponechán volný eventový prostor, 
který může být užit ke společenským akcím. 

V rámci návrhu je řešeno také osvětlení, které funguje jako hravý 
jednotíci prvek interiéru. Vedení je přiznáno a zavěšeno pod 
trámovým železobetonovým stropem. Samotné osvětlení tak 
láká návštěvníky hlouběji do útrob prostor. V dílně jsou použity 
celkem 3 typy svítidel, v závislosti na aktivitě a s ní spojené 
potřeby umělého osvětlení. V dílne se počíta se znovuvyužitím 
starších či vyřazených zařizovacích předmětů, které zde mohou 
najít nový domov a případně být obnovovány v rámci workshopů. 
Potřebné uložné prostory, jako jsou skříně, police a ponky, jsou 
navrhovány z dřevotřísky.

A
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Problémy v území

Za největší problém je povážována nepřehlednost a 
neprostupnost území. Lokalita, ačkoliv v centru města, 
tak působí spíše jako vyčleněná periferie obce. Této 
skutečnosti napomájí také všudypřítomné parkovací 
plochy.  Jako nefunkční, z pohledu městotvorného, se 
jeví náměstí Republiky, které slouží jako jedno velké 
parkoviště. Automobily obklopují  kostel sv. Jana Křtitele, 
historicky nejcennější stavbu města a velmi mu tak ubírají 
na důstojnosti. Dalo by se tvrdit, že automobilová doprava 
zde má zcela zřejmě přednost před dopravou pěší nebo 
cyklistickou. 

Samotná Mayerova továrna je složena z několika 
nesourodých objektů, které s výjimkou etážového objektu 
nemají příliš vysokou architektonickou hodnotu. Současně 
je také celý areál ve špatném stavu. 

Bourané objekty
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nedůstojný předprostor
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neprostupné a nepřehledné území

chaotická zástavba 
malého měřítka

nefunkční 
náměstí Republiky

Urbanistická koncepce

Hlavním záměrem návrhu je oživení celé lokality a její 
zpřístupnění široké veřejnosti. Proměnit se musí nejen 
Mayerova továrna, ale také veřejný prostor kolem ní, 
který je z dnešního pohledu nefunkční. Návrh urbanistické 
struktury se navrácí k podobě náměstí Republiky z počátku 
20. století.

Navržena je přeměna severní části náměstí Republiky, 
které bude určeno k zastavění. Náměstím tak zůstane 
pouze prostor před kostelem, z kterého vymizí automobily 
a  kostelu bude navrácena jeho důstojnost. Průjezdná 
komunikace bude zachována, avšak dojde k jejímu 
zklidnění. Lokalita se tak stane přívětivější k chodcům a 
dojde k žádoucímu omezení automobility v centru města.

Mayerova továrna bude zpřístupněna veřejnosti a 
adaptována na kulturní centrum. Součástí revitalizace 
areálu bude demolice některých současných budov 
a následná stavba nové budovy multifunkčního sálu. 
Vytvořen bude také volnočasový, společenský prostor 
dvorany uvnitř bloku. V rámci stavby sálu bude realizováno 
podzemní parkoviště, díky kterému bude možné 
zredukovat počet povrchových parkovacích stání v lokalitě. 

V pozdějších etapách je navržena výstavba obytných a 
polyfunkčních staveb společně s parkem. Tyto záměry si 
kladou za cíl oživit město zvýšením hustoty obyvatelstva 
v jeho centru. 

Etapa I - náměstí Republiky 

Etapa II - Mayerova továrna

Etapa III - polyfunkční zástavba „u sv. Jana“

Etapa IV - bytová zástavba a park „Hradební“

I.

I.

II.

III.

IV.

II.

IV.

III.

vytvoření důstojného 
předprostoru kostela

jasné vymezení 
prostoru ulice

doplnění veřejného prostoru zelení 
a vytvoření parku „Hradební“

vytvoření nového veřejného 
společenského prostoru - dvorany

B

[m]
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náměstí Republiky - důstojný předprostor kostela
zvýrazněn dlažbou a doplněn zelení

poloveřejný dvůr bytové zástavby

nová bytová zástavba s aktivním loubím

kostel sv. Jana Křtitele

dvorana kultuního centra

průchod knihovnou

nová polyfunkční zástavba

doplnění bloku, vjezd do podzemních garáží

přesunutá zastávka MHD

nově vybudovaný park s dětským hřištěm

pokračování otisku hradeb v rámci parkových úprav

akcentování kostela stromořadím

B

[m]
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architektonická studieC



01/ Stávající stav

Areál Mayerovy továrny je nevyužit, chátrá a celá oblast 
je velmi nepřehledná až nepřátelská pro širokou veřejnost. 
Areál je složen z několika staveb z různých úseků 20. 
století. Budovy k sobě byly připojovány nesystematicky, 
a proto nevytvářejí koherentní celek. Významnou stavbou 
je třípodlažní etážová budova bývalé továrny, která je 
současně nejstarší dochovalou stavbou areálu. Ostatní 
budovy jsou pro svůj špatný stav, nízkou architektonickou 
hodnotu a nekompatibilitu se zadaným stavebním 
programem, navrženy k demolici. 

02/ Proměna a zpřístupění

Odstraněním výše zmíněných objektů dojde k zpřehlednění 
celé lokality a zpřístupnění pro veřejnost. Na jejich místo 
bude navržena novostavba multifunkčního sálu. Dojde 
také k propojení ulice Tylovy a náměstí Republiky skrze 
centrální, polouzavřený společenský prostor dvorany. Do 
tohoto prostoru budou otevřeny nově navrhované provozy 
společně se současnou knihovnou. Na severní straně 
knihovny návrh počítá se zastavěním proluky.

01/ Stávající stav

02/ Proměna a zpřístupění

Budova A - bývalá továrna

Budova B - novostavba sálu

Zástavba proluky

Dvorana

Využití stavajícího objektu

Současná knihovna

03/ Hmota

Hmota nového objektu je napojena k současné etážové 
budově, aby dohromady vytvářely jeden celek. Komplex 
tak bude mít společné vstupní prostory a zázemí. Tvar 
budovy multifunkčního sálu umožnuje využití střechy.

Součástí návrhu jsou také dvě intervence do současného 
etážového objektu. První bude přístavba schodiště v 
jihovýchodním rohu budovy, které esteticky doplní objekt. 
Druhou intervencí je přístavba lehkého objektu na střeše 
etážové budovy, který bude sloužit návštěvníkům pro 
výstup na střechu a zároveň bude přivádět denní světlo do 
vnitra dispozice.

04/ Výsledné řešení

Kulturní centrum Mayerovy továrny jsou dvě vzájemně 
konstrastní  budovy spojené skrze společné foyer. Původní 
objekt etážové budovy je  přeměněn na galerii. Nový objekt 
ve tvaru „klínu“ slouží jako multifunkční sál se zkušebnou 
a kavárnou. Jeho šikmá střecha, svažující se k původní 
budově, slouží jako hlediště letní scény s přirozenou elevací. 
Přístup na střechu je možný po venkovním schodišti pod 
kterým se nachází kavárna otevřená do náměstí Republiky. 

03/ Hmota

04/ Výsledné řešení

C

 KONCEPT 29



Anotace

Návrh nového kulturního centra vychází z kontextu lokality, kde jsou zřejmé vývojové 
vrstvy architektury. Jako představitele jednotlivých vrstev zde máme k dispozici určující 
stavby lokality – kostel sv. Jana Křtitele a etážový objekt bývalé tiskárny. Obě tyto 
budovy se vymykají svým měřítkem okolní zástavbě, stejně jako to bude v případě 
navrhovaného multifunkčního sálu. Z tohoto důvodu je nový objekt umístěn na stejnou 
myšlenkovou rovinu jako výše zmíněné objekty. 

Budova kostelu je jednou z nejstarších budov ve městě a je tak zřejmým představitelem 
historické vrstvy architektury. Stavba měla zároveň nepopiratelný podíl na rozvoji 
kultury tehdejší feudální společnosti. Architektura je zdobná a monumentální. 
Monumentalita však pramení z duchovních pohnutek. 

Etážový objekt tiskárny z počátku 20. století ukazuje zásadní posun v architektuře 
a také smýšlení společnosti. Architektura je více utilitární a méně zdobná, ale stále 
monumentální. Měřítkem se stává vybavení objektu - stroj.

Navrhovaný objekt multifunkčního sálu má za cíl doplnit tuto vývojovou řadu vrstvou 
soudobé architektury, která je navržena s lidským měřítkem, a hlavně pro lidi jako 
takové. Estetika nově navržené architektury je tak záměrně kontrastní vůči svému 
okolí. 

Nový objekt svým tvarem připomíná „klín“, který byl napojen na zachovalou etážovou 
budovu tiskárny. Šikmá střecha, svažující se k původní budově, slouží jako hlediště 
letní scény s přirozenou elevací. Přístup na střechu je možný po venkovním schodišti 
pod kterým je kavárna otevřená do náměstí Republiky. Budovy jsou propojeny skrze 
společné foyer, z kterého je přístup do všech dílčích částí. 

Fasádní plášť z nerezového odrazivého plechu v sobě reflektuje své okolí a dává tak 
vyniknout bohaté historii místa. Plášť lze na východní straně otevřít a propojit tak 
multifunkční sál s dvoranou v případě potřeby. Surovost ploch pohledového betonu v 
interiéru je mírněna dřevěnými prvky a zařizovacími předměty taktéž ze dřeva. 

Součástí návrhu jsou také dvě intervence do současného etážového objektu. První 
bude přístavba schodiště v jihovýchodním rohu budovy, které esteticky doplní objekt. 
Druhou intervencí je přístavba lehkého proskleného objektu na střeše etážové budovy, 
který bude sloužit návštěvníkům pro výstup na střechu a zároveň bude přivádět denní 
světlo do vnitra dispozice.

C
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Budova A - Továrna - výstavní prostory

Budova B - multifunkční sál

Proluka - vjezd do garáží, rozšíření knihovny

Dvorana - veřejný společenský prostor

Restaurace, byt správce areálu

Současná knihovna

C

[m]
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Budova A

A1.01     Foyer
A1.02     Pokladna
A1.03     Šatna
A1.04     Malý sál
A1.05     Únikové schodiště
A1.06     Recepce a eventová šatna
A1.07     Hygienické zázemí návštěvníků
A1.08     Zázemí pro zaměstnance
A1.09     Technická místnost
A1.10     Depozitář
A1.11     Komunikační jádro

Budova B

B1.01     Kavárna
B1.02     Zázemí kavárny
B1.03     Multifunkční sál
B1.04     Schodišťová hala
B1.05     Sklad sálu
B1.06     Šatna účinkujících

614.7 m²
42.2 m²
27.8 m²

134.7 m²
17.7 m²
42.7 m²
78.8 m²
22.4 m²
17.1 m²

116.8 m²
27.0 m²

81.1 m²
18.6 m²

504.4 m²
48.6 m²
57.7 m²
29.3 m²

A1.01A1.02 A1.03 

A1.04 

A1.05 

A1.06

A1.07

A1.08

A1.09 

A1.10

A1.11

B1.01

B1.02

B1.03

B1.04

B1.05

B1.06

C

2.5

[m]
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Budova A

A2.01     Schodištová hala
A2.02     Výstavní prostor A
A2.03     Únikové schodiště
A2.04     Výstavní prostor B
A2.05     Zázemí letní scény
A2.06     Hygienické zázemí
A2.07     Zázemí letní scény/technologie
A2.08     Komunikační jádro

Budova B

B2.01     Schodišťová hala
B2.02     Zkušebna
B2.03     Šatna účinkujících

244.4 m²
293,4 m²

17.7 m²
327.3 m²

16.1 m²
22.7m²
13.4 m²
27.0 m²

40.3 m²
57.7 m²
36.7 m²

A2.01

A2.02 A2.04

A2.05

A2.06

A2.07

A2.08

B2.01B2.03

B2.02

A2.03 C

2.5

[m]
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Budova A

A3.01     Schodištová hala
A3.02     Výstavní prostor C
A3.03     Únikové schodiště
A3.04     Výstavní prostor D
A3.05     Komunikační jádro     

Budova B

B3.01     Schodišťová hala
B3.02     Kanceláře
B3.03     Toalety
B3.04     Archiv/technologie

244.4 m²
293.4 m²

17.7 m²
415.2 m²

27.0 m²

43.8 m²
57.7 m²
10.8 m²
23.0 m²

A3.01

A3.02 A3.04

A3.05

B3.01

B3.02

B3.03
B3.04

A3.03 C

2.5

[m]
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Budova A

A4.01     Výstupní objekt 82.6 m²

C
zelená střecha

střešní terasa

A4.01 technologická část

2.5

[m]
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Hromadné garáže

G0.01     Hromadné garáže - 58 míst
G0.02     Technická místnost
G0.03     Schodiště

1608.5 m²
53.9 m²
21.0 m²

G0.01

G0.02 G0.03

C

2.5

[m]

50 10         PŮDORYS 1.PP 43



C

2.5

[m]
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C

průmyslová mozaika - buk

stohovatelné židle 
TON stockholm

sloupy nosné konstrukce sálu 
z pohledového betonu

liniové světlo

rozvod VZT

prostor pro instalaci 
techniky sálu

akustika sálu může být modifikována 
zavěšeným baldachýnem nad hledištěm

perforovaný akustický panel 
s bodovými světly a výustkami VZT

nášlapná vrstva,
průmyslová mozaika

kanál pro elektroinstalace 
veden v anhydritové mazanině

stohovatelné židle 
TON stockholm

dřevěný laťový 
obklad

akustické stropní panely

akustický baldachýn 

sloupy nosné konstrukce
z pohledového betonu
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01

02

03

04

05

06

Náměstí Republiky - hlavní vstup

01     kamenná dlažba
02     dlažební kostky žulové - městské parkování
03     dlažební kostky žulové - zklidněná komunikace
04     betonová dlažba velkoformátová - pochozí střecha
05     stromová mříž
06     hlediště letní scény

Dvorana

01     kamenná dlažba
02     dlažební kostky žulové 
07     zatravňovací dlažba - parkovací stání
08     asfalt - vjezd do podzemních garáží
09     betonová opěrná zeď
10     záhon
11     zvýšený záhon se stromy
12     parkové lavičky na zvýšeném záhonu
13     velkoformátová betonová dlažba

01

13

02 07

08
09

10

11

12

C

[m]
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lavička mmcité port

platan javorolistý přemístitelné květináčemuchovník lamarckův

odpadkový koš mmcité quinbin

stromová mříž mmcité arbottura

stojan na kola mmcité edgetyre

fixní betonový květník

lesklý nerezový plech

sto signature omítka podlahová cementová stěrka lesklá podlaha sálu - průmyslová mozaika 

bílé probarvený beton X-TEND nerezová síť zábradlí hlediště letní scény

copilit

C
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architektonicko-stavební částD
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železebeton C30/37

lehký hutný beton LC35/38

tepelná izolace EPS/min. vata

tepelná izolace XPS rostlý terén

příčkové zdivo YTONG štěrkopísek

23x160x300

1.03

1.02

1.01

1.04

1.05

1.06
1.07

1.08

instalační
šachta VZT

prosklený výtah

vrata skrytá ve fasádním plášti

otevíratelné prvky
fasádního pláště

pivotové dveře

fasádní sloupko-příčkový systém
z recyklovaného hliníku ALUPROF

dveře skryté v obkladu stěny

01

02

03

04

05

06

07

08

09 10 11 12

masivní rámové nosníky
z lehčeného železobetonu

akustický obklad

33
x1
50
x9
00

nosný sloupek
ocel 150x150 mm

dešťový svod skrytý v obkladu

D

[m]
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železebeton C30/37

lehký hutný beton LC35/38

tepelná izolace EPS/min. vata

tepelná izolace XPS rostlý terén

příčkové zdivo YTONG štěrkopísek

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

sklon 14,5%

8x1
60x

300

skrytý okapový žlab

8x1
60x

300

8x1
60x

300

ocelový profil IPE 300

DETAIL C

2%

odvodnění ke
stromové mříži

štěrbinový odvodňovací žlab

instalační prostor pro
rekuperační jednotky

S04

S03S06

S07

S05

S08

kloubové uložení desky

podchycení stavajících základů
budovy A tryskovou injektáží

roznášecí základový rošt

dodatečné zateplení stavající budovy

nahrazení současných výplní okenních otvorů,
nové výplně budou s původním členěním

masivní  rámové nosníky
z lehčeného železobetonu

založení na železobetonových pilotech
pro minimalizaci sedání nového objektupiloty budou současně využity pro

tepelné čerpadlo (energopiloty)

zateplení stropní desky garáží

dilatace

drenáž

D

[m]
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drenážní potrubí

-1,270

-0,390

±0,0002%

anhydrit litý, tl. 80 mm, podlahové vytápění

separační vrstva PE fólie

tepelná izolace EPS, tl. 160 mm

hydroizolace

železobetonová deska, tl. 150 mm

štěrkopískový podsyp, 100 mm

rostlý terén

štěrkopískový podsyp, 100 mm

rostlý terén

separační vrstva

tepelná izolace XPS, tl. 100 mm

železobetonový základový pas

hydroizolace spodní stavby
EPDM guma

profil compactfoam

drcené kamenivo, 100 mm

podkladní vrstva, 60 mm

kamenná dlažba

dveřní profil z recyklovaného hliníku
systém sloupko-příčkový ALUPROF

sloupek fasádního systému

dilatační páska

kompozitní profil

cementová stěrka

trojúhelníkový náběh
 z tepelné izolace

komprimační páska

parotěsná interiérová páska

příčník skleněného fasádního systému

Schöck Isokorb pro přerušení tepelného mostu

dveřní profil ze sloupko-příčkového systému
ALUPROF, recyklovaný hliník

nerezová sít X-TEND

ocelové zábradlí lakované - černé

hydroizolační vrstva

tepelná izolace z minerální vaty, tl. 260 mm

parotěsná vrstva

deska z lehkéhé hutněného betonu, tl. 200 mm

nosný profil pochozí vrstvy, IPE 160

roznášecí profil dlažby, tl. 20 mm

konzola z probareveného bílého betonu

dlažba betonová, tl. 20 mm

D
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hydroizolační vrstva

tepelná izolace z minerální vaty, tl. 280 mm

parotěsná vrstva

deska z lehkého hutněného betonu, tl. 100 mm

rošt/deska pro kotvení pochozí vrstvy

dlažba betonová tl. 20 mm

+6,760

+7,050

železobetonový nosník, tl. 250 mm

ocelový profil HEB 140 á 2000 mm

profil compactfoam

ocelový profil IPE 300

kompozitní úhelník

kotvení tepelné izolace

D
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spojitá deska – jedno směr. pnutá     h = L/35 ~ L/30 = 1925/35 ~ 1925/30 = 55 ~ 65 mm    (empirický návrh) 
rozpon L = 1925 mm     λ = L/d ≤ λ = Κc1 · Κc2 · Κc3 · λd,tab                                                    (ohybová štíhlost) 
Cnom = 20 mm     d = 5,8/(1,0· 1,0 · 1,2 · 32,8) = 48,9 mm 
Κc1 = Κc2 = 1,0     h = d + Ø/2 + cnom = 49 + 4 + 20 = 73 mm 
Κc3 = 1,2      
λd,tab = 32,8                                      tloušťka desky navržena 100 mm. 

užitné zatížení = 4 kN/m²     Med,max = 1/8 · f · L² = 1/8 · 10,1 · 1,925² = 4,68 kNm 
zatížení ze střechy fd = 10,1 kN/m²     μ = Med/(b · d² · fcd) = 0,035 --> z tabulky ξ    
d = 76 mm     ξ = 0,045 ≤ 0,15 
LC 35/37 -> fcd = 23,3 MPa      podmínka splněna 

nosník po obou stranách vetknutý     h = L/17 ~ L/15 = 25,9/17 ~ 25,9/30 = 1,52 ~ 1,73 m         (empirický návrh) 
rozpon L = 25 900 mm     výška nosníků po zpětném výpočtu zvolena 1,5 m. 
b = 0,25 m     d = h – c - Øs/2 – Øtř = 1500 – 20 – 8 – 4 = 1468 mm 
zatížení na nosník fd = 28,9 kN/m     h = d + Ø/2 + cnom = 49 + 4 + 20 = 73 mm 

 

nosník po obou stranách vetknutý     Med,max = 1/12 · f · L² = 1615 kNm                                    (nadpodporový moment) 
rozpon L = 25 900 mm     Med,stř = 1/24 · f · L² = 807 kNm                                  (moment uprostřed rozpětí) 
b = 0,25 m     μ = Med/(b · d² · fcd) = 0,129 --> z tabulky ξ 
zatížení na nosník fd = 28,9 kN/m     ξ = 0,045 ≤ 0,45 
     podmínka splněna 

nosník po obou stranách vetknutý     Ved,max = ½ · f · L = 374 kN                                                                                 (reakce) 
rozpon L = 25 900 mm     VRd,max = 0,6 · (1-fck/250) · fcd · b · z · cot θ/(1+cot² θ) = 1925 kN                                   
b = 0,25 m     VRd,max = 1925 kN > 432,5 = Ved,max 
zatížení na nosník fd = 28,9 kN/m  
z = ζ · d = 1366,7 mm      podmínka splněna 

rozpon L = 25 900 mm     L/d ≤ λ = Κc1 · Κc2 · Κc3 · λd,tab                                                     
Κc1 = 0,8 … T průřez     17,69 ≤ 6,05                                   
Κc2 = 7/L = 0,3     podmínka nesplněna 
Κc3 = 1,2  
λd,tab = 21,0                                      výpočet průhybu w 
Iy = 1/12 · b · h³ = 0,07 mm⁴     w = 1/(384 · E · Iy) · f · L⁴ = 21 mm 
E pro LC 35/37 = 23 GPa     wmez = L/250 = 103,6 mm > 21 mm = w 

    výsledek byl současně ověřen v SW EDUBEAM 

sloup s proměnným průřezem     NRd = 0,8 · Ac · fcd + As,prov · σs --> Ac 

navrhovaný průřez v patě sloupu     Ac > NEd · (0,8 · fcd + 0,02 · σs) 
400 x 250 mm     Ac = 0,1 m² > 0,018 m²  
zatížení v patě sloupu = 430,8 kN  
As,prov = 0,02 Ac      podmínka splněna 

skryté průvlaky

vytvoření otvoru 
v současné konstrukci

rámová nosná konstrukce sálu 

D01

N01
S01

RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
tl. 250 mm vyšší nosníky s vyšším rozponem

konstrukční dilatace

LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA
stropní deska suterénu jako lokálně 
podepřená tl. 250 mm

N01

D01

S01

LEHKÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
opláštění profilovaným sklem copilit

ZALOŽENÍ OBJEKTU B
objekt založen na pilotech s roznášecím 
roštem, piloty jsou zároveň využity jako 
vrty pro t.č. (energopiloty)

NADZEMNÍ ČÁST OBJEKTU
konstrukce z lehkého hutného betonu 
(např. Liapor), obvodové stěny tl. 200 
mm

VYTVOŘENÍ OTVORŮ
vložení nového schodiště do vyříznutých 
stropních polí v současné konstrukci 
etážového objektu

E
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požárně bezpečností řešeníF
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 technika prostředí budovG
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OBJEKT A (S01)

OBJEKT B (S02)

přípojková skříň umístěna
v nice na fasádě

retenční nádrž
s přepadem do vsaku

OBJEKT C (S03)
není předmětem řešení

ulice FÜGNEROVA

ul
ice

 T
YL

OV
A

VŠ RŠ

stromová mříž
2000 x 2000 mm

M2

M1

M3

M4

M5

řešený objekt

okolní objekty

Legenda

M1 dlažba kamenná

M2 monolitický beton

M3 zvýšený záhon

M4 dlažba žulová

M5 záhon

stávající kanalizace

stávající vodovod

stávající plynovod

stávající elektrické vedení

stávající kanalizace

stávající vodovod

stávající plynovod

stávající elektrické vedení

RŠ revizní šachta kanalizace

VŠ vodoměrná šachta

strom

FOYER S KAVÁRNOU

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

JEDNOTKA FAN-COIL

MULTIFUNKČNÍ SÁL

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

JEDNOTKA FAN-COIL

HROMADNÉ GARÁŽE

OSVĚTLENÍ, SIGNALIZACE

PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ

BACKSTAGE A KANCELÁŘE

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

JEDNOTKY FAN-COIL

OBJEKT A

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

ODVODNĚNÍ GARÁŽÍ

VÝSTAVNÍ PROSTORY

OTOPNÁ TĚLESA

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

JEDNOTKY FAN-COIL

MALÝ SÁL A POKLADNA

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

JEDNOTKY FAN-COIL

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

OSVĚTLENÍ, SPOTŘEBIČE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

JEDNOTKY FAN-COIL

CHLADIVOVÝ OKRUH

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

ODVOD ODP. VZDUCHU

OBJEKT B

VZT JEDNOTKA
 SE ZZT

ODVOD KONDENZÁTU

OTOPNÉ OKRUHY

SBĚRAČ/ ROZDĚLOVAČ

ZÁSOBÍNK
TEPLÉ VODY

POŽÁRNÍ VODA

VODOMĚRNÁ SESTAVA

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEMĚ VODA

ZEMNÍ VRTY

VODOVODNÍ ŘÁD

VEŘEJNÁ
ELEKTRICKÁ SÍŤ

HLAVNÍ JISTIČ S
ELEKTROMĚREM

DEŠŤOVÁ VODA SVODNÉ POTRUBÍ

REVIZNÍ ŠACHTA

RETENČNÍ NÁDRŽ VSAKOVÁNÍ

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

VZT JEDNOTKA
 SE ZZT

VZT JEDNOTKA
 SE ZZT

VZT JEDNOTKA
 SE ZZT

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

ODVOD ODP. VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

ODVOD ODP. VZDUCHU

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

ODVOD ODP. VZDUCHU

ODVOD KONDENZÁTU

ODVOD KONDENZÁTU

ODVOD KONDENZÁTU

G
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