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Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy (Centrála) byla v době 
svého vzniku moderní městskou velkoelektrárnou, která však po vzniku Československé 
republiky přestala výkonnostně postačovat, vyčerpala svůj modernizační potenciál a 
nevyhovovala zejména prostorově. Dnes je komplex industriálních hal veřejně nepřístup-
ný, téměř nevyužívaný a zašlý. 

Diplomová práce je zaměřena na transformace průmyslového areálu elektrárny v sou-
dobé kulturní centrum, jehož hlavním cílem je zapojit lidi do aktivní účasti na kulturních 
procesech, aby se umění stalo součástí jejích každodenního žívota Vzniklý Kulturní dům 
„Centrála“ staví do centra svých aktivit návštěvníka, nikoli umělecké dílo. Zatímco tra-
diční muzea jsou primárně určena k vystavení umění a vyprávění o jeho historické hod-
notě, Kulturní dům vidí veřejnost jako spolupracovníky v produkci kultury a vědění. 

Nyní, kdy intenzita reálné a virtuální komunikace nabývá na enormní úrovni a veške-
ré informace jsou dostupné všem, Kulturní dům poskytuje nástroje pro lepší orientaci v 
propojení uměleckých postupů a různých kulturních projektů a se stává prostorem neo-
mezených znalostí vyměňovaných mezi odborníky a veřejností. Workshopy, přednášky, 
performance, participativní projekty dělají z Kulturního domu interdisciplinární platformu 
pro společné experimenty a komunikaci mezi lidmi z různých sociálních skupin a komu-
nit, kde každý může studovat procesy probíhající v moderní kultuře a podílet se na nich.

Názvem Centrála reflektuje návrh vzpomínku na multifunkční kořeny areálu budovy jako 
elektrárny, teplárny, vozovny a dílny Elektrických drah.

At the time of its establishment, the Central Electric Power Station of the Royal Capital 
City of Prague (Centrála) was a modern large-scale power plant, which, however, cea-
sed to be sufficient after the establishment of the Czechoslovak Republic. Today, the 
complex of industrial halls is inaccessible to the public, almost unused and run-down.

The diploma thesis is focused on the transformation of the power plant industrial area 
into a contemporary cultural center. Its main aim is to encourage people to actively 
participate in culture and to make art an integral part of their everyday experience. 
The Cultural House “Centrála“ puts the viewer rather than the artwork at the centre of 
its activities. While traditional museums were largely designed to display works of art and 
tell visitors about their historical value, the Cultural House sees the public as its ally in the 
process of producing culture.

Nowadays, when the intensity of real and virtual communication is becoming enor-
mous and all information is available to everyone, the House of Culture provides tools 
for better orientation in the connection of artistic practices and various cultural projects 
and becomes a space of unlimited knowledge exchange between professionals and 
the public. Workshops, lectures, performances, participatory projects make the House of 
Culture a platform for joint experiments, where people from different social groups and 
communities interact with each other and play a continuously active part in contem-
porary culture. 

The name Centrála reflects the memory of the building‘s multifunctional roots, such as 
power plant, depot, and manufacture of electric railways.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma Konverze elektrárny Garbe, Praha 7 - Holešovice pod vedením 

Ing. arch. Petra Lédla, Ph.D. vypracovala samostatně. Souhlasím se zveřejněním této práce ve smyslu §60 

Zákona 121/2000 Sb., o právu autorském a o právu související s právem autorským. 

V Praze 16. května 2022                  Mariyam Kenzhayeva 
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Řešené území se nachází na katastrálním území 
č. 730122 – Holešovice. Hlavním úkolem bylo 
vytvořit příjemné a moderní prostředí jedné z 
nejvíc atraktivních lokalit v Praze se zaměřením 
na veřejné prostory a zakomponování 
historických budov. Vzhledem by měl soubor 
bloků připomínat kotlinu, kdy vyšší budovy jsou 
koncentrovány na krajích.

Hlavní komunikace rozděluje území na severní 
a jižní část. Železniční tratě obklopující území 
byly převedeny na estakády. Územím je 
vedena moderní cyklostezka, která propojuje 
vlakovou zastávku, nově navržený park a oboru 
Stromovka. Dostupnost území je řešena také 
autobusovou zastávkou u industriálního parku a 
vlakovou stanicí v jižní části území. 

V území se momentálně nachází památky 
zapsané na Ústřední seznam kulturních 
památek ČR: rozvodna s bazény a také budova 
společnosti Pražská teplárenská. Historický 
komín, který je součástí areálu, sloužil jako 
vodítko pro výškové členění okolních budov 
v návrhu. Historické objekty byly v maximální 
možné míře zakomponovány do návrhu.

Tramvajová zastávka byla přesunuta do 
vhodnější polohy blíže k zastávce metra. Na 
území se nacházejí rezidenční, administrativní 
a komerční budovy. U estakády na severní 
straně je soustředěna administrativní funkce. 
Budova teplárny je nově doplněna o moderní 
administrativní budovu. Většinu území však tvoří 
polyfunkční stavby s převahou funkce bydlení.

PRAHA 1 : 80 000 ULIČNÍ NAPOJENÍ ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ STAV ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY
Vltava

Holešovické nábřeží

Zátory

Nádraží 
Holešovice

areál bývalé 
Elektrárny Holešovice

areál Výstaviště
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01.1 PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
URBANISTICKÁ STUDIE PRAHA-ZÁTORY

stávajicí stav a dopravní řešení územi
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Veřejný prostor je hlavním aspektem tohoto 
návrhu. Kromě industriálního parku se 
veřejné prostory nacházejí před vlakovou 
stanicí, kolem historické stavby teplárny 
a v blízkosti obory Stromovka na západě 
území. Prostory pod estakádou jsou využity 
pro nejrůznější veřejné funkce. V neposlední 
řadě území nabízí také mnoho soukromého 
prostoru ve vnitroblocích.

Většinu území tvoří polyfunkční stavby s 
převahou funkce bydlení.

Na území se nacházejí rezidenční, 
administrativní a komerční budovy. U 
estakády na severní straně je soustředěna 
administrativní funkce. 

Historická budova teplárny je nově 
doplněna o moderní přístavbu a 
transformovana v budovu Kulturního domu. 
V území se nachází dva obchodní centra: 
jeden je v těsné blizkosti nové tramvajové 
zastávky, druhý - na severu území - je 
součásti administratívní budovy. 

VEŘEJNÉ PROSTORY A ZELEŇ FUNKCE - BYTOVÉ DOMY

FUNKCE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FUNKCE - OBČANSKÉ VYBAVENÍ A KOMERCE

01.1 PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
URBANISTICKÁ STUDIE PRAHA-ZÁTORY

prostorové a funkční uspořádání území
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URBANISTICKÁ STUDIE PRAHA-ZÁTORY

  situace řez územím
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01.2 PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT 
BIODUCT - REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍ DRÁHY

Cílem návrhu bylo zrušeni existující bariery mezi areálem Výstaviště 
na západě a Holešovickým nábřeží na severu území. Tato plánovaná 
stavba se významně promítá do řešeného území především tím, že 
plánuje kompletní přestavbu drážního tělesa. Zároveň se trasa kolejí 
přizvedává (v řešeném území až několik metrů tak, aby byl umožněn 
podjezd železniční trati a propojení obou městských čtvrtí (Holešovice 
a Letná). Vědění železniční trati na estakádě pomáhá vytvořit 
propojení mezi těmito dvěma částmi území a lehce integrovat ji 
do města. Tím, že toto řešení vyhovuje současným urbanistickým 
potřebám a nabízí nové možnosti veřejné dopravy, obnovuje bez 
narušení krajinu města.

Viadukt je členěn do jakýchsi bloků, které jsou defi novány rozestupy 
mezi betonovými pilíři. Tyto sekce by hostily různorodé funkce: 
prostory pro sportovní a kulturní aktivity a podstavby pro komerční 
využití a služby. Vegetace zavěšená na viaduktu fi ltruje 20% emisí 
CO2 z projíždějících aut a zároveň má i estetickou hodnotu - vizuálně 
spojuje přilehlý park Stromovka s nábřežím a revitalizovaným areálem 
bývalé elektrárny Holešovice.

  fyzický model

01.1 PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
URBANISTICKÁ STUDIE PRAHA-ZÁTORY

doplňková úloha
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zahájení výstavby 
strojovny a kotelny 
se 2 komíny

18981898

uvědení do provozu
budov strojovny a kotelny, 
dvou komínu, vstupní brány, 
administrační budovy, 
vozovny a dílen

19001900

vystavění třetího komínu

19061906

výstavba čtvrtého komínu
dokončení vlečky pro 
dopravu uhli
rozšíření kotelny a strojovny

19131913

modernizace 
a vyměna 
parních strojů 
za parní turbíny, 
shodně i kotle

19231923

dokončení 
rekonstrukci,
přeměna v 
teplárnu

19261926

rekonstrukce jižní části 
elektrárny, zbourání přístavby 
z let 1909-13, vystavění nové 
kotelny a strojovny (Löffl er)

19381938

výstavba struskové věže

19511951

demolice vozovny a původní 
administrativní budovy;
výstavba nové administrativní 
budovy tepláren
demolice 3 komínů

19861986

demolice vozovny a původní 
administrativní budovy;
výstavba nové administrativní 
budovy tepláren,
výstavba nového tepelného 
zdroje (prosklená budova u 
zastávky tramvají)
demolice 3 komínů

19861986

přestavba z uhelného 
paliva na spalováni TTO, 
vybudování kotelny 

19711971

v roce 2002 zasáhly areál 
povodně

20022002

zboření bývalé vysokotlaké 
kotelny,  
bylo také odstraněno 
mazutové hospodářství.

20042004

Ústřední elektrická stanice královského hlavního 
města Prahy (Holešovická elektrárna) byla 
dle projektu architekta Františka Schlaffera
vybudována v letech 1898 – 1990 jako zdroj elektřiny 
pro provoz tramvajových tratí, veřejného osvětlení i 
jako zdroj elektřiny pro soukromé osoby. 

Jako první byla v roce 1898 dostavěna 
administrativní budova, následovala výstavba 
stavební i technologické části parní elektrárny a 
prvních dvou komínů. 

Od roku 1928 sloužila elektrárna také jako teplárna. K tomuto účelu se v roce 1938 přistavěla 
nová kotelna s vysokotlakými kotli Löffl er.

V pozdějších letech se Holešovická elektrárna až do druhé světové války vybavovala 
moderními stroji středních výkonů podle tehdejšího pojetí a podle zdokonalovaného 
schématu parní elektrárny pracující současně jako teplárna s dálkovým topením po zavedení 
vysokého tlaku 12 MPa vedle původního nízkého tlaku 1,55 MPa.

Kotelna elektrárny byla vybavena 32 kotly Tishbeinovy soustavy s přihřívačem páry. Kotle byly 
rozděleny po čtyřech do osmi baterií, vždy dvě baterie měly společný komín. Charakteristické 
pro ní byly čtyři komíny 73 m vysoké s horní světlostí 3 m.

Výroba tepla se dnes odehrává v nové miniaturizované plynové jednotce v areálu teplárny a celé
území je postupně připravováno na rehabilitaci a novou výstavbu. Historická budova elektrárny
již nemá žádné využití.

Současný stav stavby téměř půdorysně odpovídá rozsah stavu po realizaci (1900) s částečně
rozšířenou strojovnou (1909) a bez jednoho z dvojice komínů. Původní, jemně profi lovaná
omítka na kotelně je zachovaná jen sporadicky na severním štítu, celá západní stěna má odkryté
režné cihelné zdivo s řadou „jizev“ a dozdívek. Jižní štít kotelny je po odbourání zbytku kotelny
pravděpodobně nově vytvořený jako replika původního stavu. Jižní štít strojovny je po odbourání
části strojovny hladce omítnutý, západní štít příčného traktu je nově omítnutý, se možnou
replikou pravděpodobně původní dekorace. Odkrytá část západní stěny je po odbourání kotelny
ponechaná bez další úpravy. Střechy obou hal jsou v nedávné době renovované se zachováním
jejich původního řešení.

Kromě komína se zatím dochovalo ještě pár dalších prvků technického vybavení – galerie s
ovládacím pultem, otvory ve stropech 1. PP po umístění generátorů a kovová jeřábová dráha.

Dodnes se dochovaly strojovna, kotelna a 
zdobné průčelí elektrárny. Zachovalé budovy 
původní elektrárny jsou od roku 2002 chráněny 
jako kulturní památka České republiky.

            Emil Kolben
pro elektrárnu vyvinul jedny z prvních alternátorů 
na výrobu střídavého proudu o výkonu do 100 kW.

V době uvedení do provozu se v elektrárně 
nacházelo pět parních strojů. 

Součástí komplexu byly také první 
Ústřední dílny a tramvajová vozovna 

- Centrála. V areálu elektrárny bylo 
také rozsáhlé nákladové kolejiště. 

vstupní brána
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východní čelo příčného křídla strojovny hala strojovnygalerie s ovládacím pultemdíry po parních strojíchkovová jeřábová dráhazápadní stěna haly kotelny

návrat energie do budovy

• obnovitelná solární energie 

• sociální energie lídských 
komunikaci 

20302030

?
současnostsoučasnost

v době svého největšího 
výkonu elektrárna vyráběla 
elektrický proud nejen pro 
elektrické dráhy, ale i pro 
pohon a osvětlení 

19301930

koncept

Již 40 let zeje monumentální budova elektrárny prázdnotou.

 Přestavba objektu na kulturní dům je postavena na myšlence 
návratu do budovy funkce energetického bloku, který bude 
nadále poskytovat lidem teplo.

 Myšlenka spalování uhlí k výrobě energie je však zastaralá, 
žijeme v jiné době, v éře nových technologií, trendů zelené 
spotřeby a dostupné elektřiny.

Konverzi objektu bývalé elektrárny v kulturní dům vzniká 
multifunkční prostor, který muže sloužit zároveň jako knihovna, 
galerie, divadlo, koncertní sin, muzeum, kino, tvůrčí dílná nebo 
dokonce i škola. Cílem nové funkci je zpřístupnit hlavní kulturní 
praktiky co nejširší veřejnosti, nabídnout jí místo, kde bude mít 
impuls k tvůrčí činnosti.

 V Kulturním domě «Centrála» se bude vyrábět energie jiného 
druhu, ta, která nám dnes tolik chybí - energie duchovního 
tepla, která se rodí z interakce lidí, komunikace a výměny 
znalostmi.

 Uzavřená budova elektrárny počátku 20. století se změní v 
otevřený městský prostor, kam návštěvníci přicházejí nejen za 
uměním a poznáním, ale i za účelem vzájemné komunikace.  
Obrovská prosklení stírají hranici mezi městem a budovou a 
spolu se skleněnými střechami proměňují budovu v dům světla. 
Solární panely integrované do střech umožňují, aby budova 
fungovala zcela nezávisle na městské elektrické síti, čímž se 
elektrárna vrací k začátku – budova opět vyrábí elektřinu, 
nyní však moderním způsobem, v souladu s principy udržitelné 
architektury.

Stává se tak z bývalé elektrárny... elektrárna nová, nyní však 
vyrábějící jen čistou energii ze slunce a sociální energii mezi 
lidmi. 

 Zachovalý komín slouží k pohonu čistého vzduchu zachyceného 
ve výšce 60 m a jeho čerpání do vzduchotechnického systému 
objektu.

Nová přístavba, řešená ve formě vícelodní ocelové haly, 
organicky vyplňuje prázdnotu, která zbyla po zbourání kotelny 
Löffl er. Její forma je výrazem úcty industriálnímu duchu areálu.

 Vnitřní uspořádání Kulturního domu připomíná sochu z 
propletených schodišť, výtahů, ochozů, a plovoucích plošin.  
Hranice mezi prostory se smazávají, vstupní prostor plynulé 
přechází do zelené pasáže, která svým způsobem «prorůstá» 
do multifunkčních prostoru hal – což odpovídá modernímu 
pojetí umění a kultury, kde také mizí bariéry mezi jednotlivými 
obory.

  V Domě kultury «Centrála» bude jakákoli hierarchie zrušena. 
Umělecké obory koexistují, dotýkají se, narážejí a vlévají do 
sebe.  Zde může dialog divadla, hudby, výtvarného umění, 
opery, tance a kina vést k územím, která ještě nemají ani svá 
jména. Budova se tak stává místem, kde vládne čistá kreativita, 
vytvořená jak umělci, tak samotnými návštěvníky.
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administratívní objekt technické místnosti viceúčelový sál

stávájicí konstrukce

zbourané konstrukce

nové konstrukce

0.01 hromadná garáž 2181,52 m²
0.02 technická místnost 22,49 m²
0.03 vstupní prostor 17,69 m²
0.04 technická místnost 31,07 m²
0.05 chodba 45,84 m²
0.06 strojovna výtahu 4,63 m²
0.07 sklad/technická místnost 12,80 m²
0.08 sprinklerové nádrže 63,16 m²
0.09 vstupní hala 134,43 m²
0.10 strojovná výtahu 11,32 m²
0.11 výměniková stanice 87,43 m²
0.12 FVE 203,78 m²
0.13 strojovná VZT 303,33 m²
0.14 viceúčelový sál 387,51 m²
0.15 strojovna VZT 125,84 m²
0.16 výstavní prostor - kinetické uměni 566,25 m²
0.17 výstavní prostor - audio-visualní uměni (VR) 951,19 m²
0.18 promitací sál - immersívní výstavy 595,33 m²
0.19 chodba 31,72 m²
0.20 sklad 11,84 m²
0.21 úklidová místnost 3,10 m²
0.22 chodba 6,95 m²
0.23 WC muži 18,84 m²
0.24 WC bezbariér 3,87 m²
0.25 WC bezbariér 3,87 m²
0.26 WC ženy 27,23 m²
0.27 sklad 27,81 m²
0.28 archiv 20,38 m²
0.29 sklad 16,91 m²
0.30 sklad 15,93 m²
0.31 technická místnost 17,00 m²
0.32 chodba 29,05 m²

M 1:350 | 1. podzemní podlažíschéma bourání 1.PP| M 1:500
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hranice požárního úseku 

CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta
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25
 m

20
 m

galerie
HALA STROJOVNY PRŮČELNÍ ROZVÁDĚČ

montované mobilní kontejnery = workshopy/učebny/týmové místnosti
HALA STROJOVNY

restaurace                                      36 m pasáž     12 m
vstupní prostor, informace, šatna                                   
HALA KOTELNY                                                 45 m

prednášky, představeni, projekce
viceúčelový sál            20 m

1.01 restaurace 420,25 m²
1.02 chodba 22,28 m²
1.03 odpad 2,59 m²
1.04 sklad obalu 2,65 m²
1.05 sklad zeleniny 4,63 m²
1.06 sklad nápojů 4,43 m²
1.07 chodba/příjem surovin 11,18 m²
1.08 sklad surovin 4,62 m²
1.09 chlazený sklad 5,91 m²
1.10 hrubá příprava 5,19 m²
1.11 čistá příprava 5,11 m²
1.12 várna 38,60 m²
1.13 ofis 5,88 m²
1.14 bílé nádobí 6,80 m²
1.15 černé nádobí 6,41 m²
1.16 pradelná 3,35 m²
1.17 sklad prádla 2,13 m²
1.18 sklad vybavení 4,80 m²
1.19 chodba 7,60 m²
1.20 šatna Ž 5,63 m²
1.21 šatna M 5,63 m²
1.22 umývárna Ž 4,75 m²
1.23 umývárna M 4,75 m²
1.24 chodba 7,81 m²
1.25 WC muži 13,79 m²
1.26 uklídová místnost 1,95 m²
1.27 WC bezbariér 4,41 m²
1.28 WC ženy 13,38 m²
1.29 pasáž 450,74 m²
1.30 informace, shop = hala kotelny 676,65 m²
1.31 chodba 18,25 m²
1.32 šatna 23,20 m²
1.33 zázemí 8,62 m²
1.34 WC ženy 32,79 m²
1.35 chodba 6,03 m²
1.36 WC bezbariér 4,64 m²
1.37 uklídová místnost 4,35 m²
1.38 WC muži 21,25 m²
1.39 expozice = hala strojovny 762,83 m²
1.40 workshopy, čitárna = hala kotelny 1145,03 m²
1.41 kontejner - učebna 39,57 m²
1.42 kontejner - workshopy 38,97 m²
1.43 kontejner - workshopy 39,85 m²
1.44 kontejner - učebna 39,75 m²
1.45 kontejner - workshopy 38,97 m²
1.46 chodba 48,04 m²
1.47 WC muži 18,85 m²
1.48 chodba 6,95 m²
1.49 WC bezbariér 3,87 m²
1.50 WC bezbariér 3,87 m²
1.51 WC ženy 27,24 m²
1.52 kolárna 68,73 m²
1.53 WC bezbariér 6,07 m²
1.54 chodba 13,40 m²
1.55 uklídová místnost 1,58 m²
1.56 WC muži 33,58 m²
1.57 WC ženy 22,30 m²
1.58 chodba 29,96 m²
1.59 vstupní prostor 14,23 m²
1.60 ostraha 38,51 m²

stávájicí konstrukce

zbourané konstrukce

nové konstrukce

schéma bourání 1.NP| M 1:500
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hranice požárního úseku 

CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

M 1:300 | 1. nadzemní podlaží
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kavárna                                         36 m pasáž      12 m
ateliéry a dílny                                                                                        
HALA KOTELNY                                                                                   70 m

2.01 chodba 17,14 m²
2.02 kavárna/bar 271,16 m²
2.03 sklad nápojů 10,30 m²
2.04 galerie 125,05 m²
2.05 fotolaboratoř 40,71 m²
2.06 keramická díln 43,21 m²
2.07 umělecká dílna 49,75 m²
2.08 WC ženy 7,23 m²
2.09 uklídová místnost 5,12 m²
2.10 WC bezbariér 4,36 m²
2.11 WC muži 4,86 m²
2.12 prototypová místnost 40,71 m²
2.13 3D tiskárna 32,07 m²
2.14 hi-tech dílna 62,75 m²
2.15 knuhkupectví + čitárna 371,29 m²
2.16 galerie 477,83 m²
2.17 kontejner - učebna 39,94 m²
2.18 kontejner - učebna 39,94 m²
2.19 kontejner - učebna 39,56 m²
2.20 chodba 38,09 m²
2.21 kavárna 117,32 m²
2.22 workshop, tymová místnost 68,73 m²
2.23 workshop, tymová místnost 82,91 m²
2.24 chodba 29,96 m²
2.25 sklad nábytku 38,51 m²
2.26 uklídová místnost 3,96 m²
2.27 WC ženy 5,73 m²
2.28 WC muží 5,73 m²

stávájicí konstrukce

zbourané konstrukce

nové konstrukce
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CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

M 1:300 | 2. nadzemní podlaží
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experimentální edukační centrum                     40 m

10
 m

25
 m

20
 m

stávájicí konstrukce

zbourané konstrukce

nové konstrukce

3.01 herní místnost 68,73 m²
3.02 centrum experimentální výuky pro děti a mláděž 245,64 m²
3.03 chodba 29,96 m²
3.04 uklídová místnost 3,96 m²
3.05 WC ženy 5,73 m²
3.06 WC muží 5,73 m²
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hranice požárního úseku 

CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

M 1:300 | 3. nadzemní podlaží
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vědení kulturního domu                                40 m

115 m

45
 m

stávájicí konstrukce

zbourané konstrukce

nové konstrukce

4.01 kancelář 69,74 m²
4.02 kuchyňka 41,74 m²
4.03 zasědací místnost 42,16 m²
4.04 open-space 116,97 m²
4.05 lobby 38,98 m²
4.06 chodba 29,96 m²
4.07 uklídová místnost 3,96 m²
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hranice požárního úseku 

CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

M 1:300 | 4. nadzemní podlaží
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CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

řez A - A’ |  M 1:350
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CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta
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CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta
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betonová zatravňovací dlažba

pálená cíhlová dlažba klinker

betonová dlažba

MDT - tex
T Y P E  E  -  T U L I P  U M B R E L L A

Nola VIBIA

Fermob

mmcite

P A X A P a l o  A l t o

 M e t a l  B i s t r o  F o l d i n g  C h a i r  ( p r a ž s k é  ž í d l e )

 P r a x

řešení partéru
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hlazená betonova podlaha

prkenný záklop

nový nátěr ocelových konstrukci 
RAL 6021

Fritz Hansen

BROKIS

MODUS

Alias

AJ Produkter

la MANUFACTURE

  P L A N N E R ™  M C 3 5 0

 

S F E R A

J A C K  O ’ L A N T E R N  L A R G E

M O N T Y

A P R I L

K O B I

A M P H O R A  - L O U N G E

řešení interiéru
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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby: 
Konverze elektrárny Garbe, Praha 7 – Holešovice

b) místo stavby: 
Areál bývalé holešovické elektrárny, Praha [554782], 
ulice Partyzánská, 170 00 Praha – Holešovice, CZ
katastrální území Holešovice [730122];
parcely č. 1/2, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/5, 10/5, 21

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby
Předmětem projektové dokumentace je konverze objektu bývalé elektrárny v kulturní 
dům s dalšími aktivitami a přidruženými provozy. Součástí stavby jsou dále hrubé a 
čisté terénní úpravy, zpevněné plochy a objekty zařízení staveniště.

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI (STAVEBNÍKOVI)

Stavebník: RPC, a.s., IČO: 03669475
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha – Holešovice, CZ

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání nebo obchodní firma, IČ

Zpracovatel a autor architektonického návrhu: Bc. Mariyam Kenzhayeva

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Projektant: Bc. Mariyam Kenzhayeva

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektura: Bc. Mariyam Kenzhayeva, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.

Statika: Bc. Mariyam Kenzhayeva, Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

Zdravotechnika: Bc. Mariyam Kenzhayeva, Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.

Požární ochrana: Bc. Mariyam Kenzhayeva, Ing. Hana Kalivodová

Konstrukční detaily: Bc. Mariyam Kenzhayeva, Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Rozsah stavební činnosti navrhované stavby předpokládá níže uvedené rozdělení 
stavby na samostatné stavební objekty dle ucelenosti stavebních prací a stavebních 
dodávek – pozemní (stavební) objekty a inženýrské objekty.

Objekt   Popis objektu

SO 01   Kulturní dům
SO 02   Zpevněné plochy (úprava chodníku a využití zpevněných ploch…)
SO 03   Horkovodní přípojka
SO 04   Sadové úpravy 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Předdiplomní projekt: Mariyam Kenzhayeva, Valeriya Vecerova

Archivní plánová dokumentace, dobové fotografie

Administrativní a legislativní podklady:

- Katastr nemovitostí, Geoportal Praha
- Územní plán hl. m. Prahy
- Digitální podklady serveru www.geoportalpraha.cz
- Vyjádření správců sítí a průběhy od správců sítí, 04/2022

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,

Konverze stávajícího objektu elektrárny s novostavbou jsou součástí areálu bývalé 
holešovické elektrárny (cca 9 ha), který je v současnosti ve vlastnictví nástupnické 
společnosti RPC, a.s., na níž přešla část jmění společnosti Pražská teplárenská, 
a.s. Tento pražský areál je ze západu vymezen tratí Praha-Děčín, od severu řekou 
Vltavou a tzv. „severní traťovou spojkou“, na východě ulicí Partyzánská a je součástí 
KÚ Holešovice [730122].

Návrh urbanistického řešení celé oblasti byl vypracován v rámci předdiplomního 
projektu a pro účely této práce je považován za stávající stav. Tato studie umožnuje 
konverzi a dostavbu bývalé elektrárny spolu s novou výstavbou.

V současné době nejsou pozemky a stavby z velké části využívány, areál je 
nepřístupný veřejnosti a stává se z něho brownfield. Objekt elektrárny nyní nemá 
žádné využití. Některé z ostatních objektů jsou pronajímány jako sklady, k lehké 
výrobě či k administrativnímu využití. Lokalita spadá do stavební uzávěry velkého 
rozvojového území Holešovice v charakteru neorganizovaných ploch se smíšenou 
zástavbou.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Během zpracování předdiplomního projektu došlo ke změně využití plochy pozemku. 
Spolu se zrušením stavební uzávěry VRÚ je plánována změna využití území ze TVE–
energetika na SV-všeobecně smíšené.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu využívání stavby,

Nedochází k rozporu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání
území,

K záměru stavby nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání
území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou součástí dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Průzkumy nejsou součástí práce.

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt s nachází v ochranném pásmu památkové rezervace hl. m. Prahy. Pozemky 
zasahují i částečně do záplavového území (dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb).

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,

Objekt nebude provozně ani funkčně narušovat okolní stavby a pozemky. Během 
provozu neovlivní záměr hlukově sousední pozemky a stavby. Sousední objekty 
nebudou návrhem zastíněny.
Realizací záměru konverze objektu elektrárny a jejích přístaveb se situace odvodnění 
ploch mění tak, že maximum dešťové vody je využíváno pro potřeby objektů – 
zavlažování atriové zahrady kulturního domu a vegetace doplňující navržené 
objekty. Přebytečná dešťová voda bude odváděna do veřejné dešťové kanalizace, 
jež je již dnes založena. Nedochází ke zhoršení odtokových poměrů

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí veřejných komunikací. 
Dopravní obsluha je zajištěna v souladu s předdiplomním projektem pomocí ulice Za 
Elektrárnou. Řešená stavba kulturního domu bude napojena na stávající infrastrukturu 
vedenou Partyzánskou ulicí. Jmenovitě na jednotnou kanalizaci, vodovod a 
silnoproud. Dále bude stavba napojena na horkovod z blízkého nízkoemisního 
plynového zdroje a na stávající oddílnou dešťovou kanalizaci.

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Není známa nutnost věcné ani časové koordinace s jinou stavbou ani vyvolané 
nebo související investice.
Bourací práce, které byly povoleny samostatným řízením budou provedeny těsně 
před vlastní výstavbou.

k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

Parcela č. 1/1 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/2 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/22 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/24 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/25 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/26 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/27 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/28 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 1/5 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 10/5 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 20/1 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7
Parcela č. 21 – druh pozemku – ostatní plocha;
vlastník – RPC, a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7

B.2. POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projekt obsahuje změnu dokončené stavby - konverzi bývalé elektrárny a zároveň 
výstavbu nové části objektu.

Stavebně historický průzkum - Ústav památkové péče hl. m. Prahy:
Blok bývalé kotelny a strojovny s komínem představuje vynikající zachovaný doklad 
industriální stavby, jejího stavebního a technologického vývoje s řadou dochovaných 
prvků z doby kolem roku 1900 i z let meziválečných.

b) Účel užívání stavby

V současné době nemá historický objekt žádné využití. Projekt obsahuje nejen 
konverzi v současnosti nevyužitých objektů na výstavní prostory galerie, ale také 
novostavbu vstupního lobby s restaurací.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení oblasti bylo řešeno v rámci předdiplomu, viz situace a nadhledové 
perspektivy v úvodní části tohoto projektu. Návrh se snaží představit komplexní řešení 
komplikované urbanistické situace a předkládá komplexní a v jisté míře utopistické 
řešení, jež zahrnuje stávající bariéry železničních těles a celkové dopravní infrastruktury 
i predispozice záměrů územního plánu a rozvoje města.
V blízkém kontextu řešené elektrárny jsou navrženy administrativní stavby, bytové 
domy a stavba nového obchodního centra. Výškové stavby na severní straně 
objektu slouží za sídla etablovaným společnostem a městskému bydlení. 
Hlavními kompozičními osami návrhu jsou pěší komunikace – pěší osa od nádraží 
Holešovice směrem na západ tvoří osu pro budoucí rozvoj území Praha-Bubny a 
prochází skrz budovu elektrárny. Areál elektrárny se otevřel široké veřejnosti, je více 
propojen s areálem výstaviště a tvoří centrum celé nově navržené čtvrti. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Architektonický návrh vychází z analýz dostupných historických podkladů a 
dostupných informací a rozvíjí též předdiplomní urbanistické řešení. Stavba holešovické 
elektrárny má nesporné hodnoty architektonické i kulturní jakožto významné pražské 
industriální dědictví. Původní stavba bude proto očištěna od nežádoucích nánosů 
doby a zároveň budou připomenuty či plně navráceny některé ztracené části.
Nový návrh následuje základní princip paralelních pásem elektrárny a zároveň v 
celkové kompozici představuje nově nabytou stabilitu. Přístavba nepopíra charakter 
a vzhled dochované stavby, ale svou podobou s ním souzní. Nová i stará architektura 
si nekonkurují.
V místě jejich kontaktu je stavba dělena na dvě části nově vzniklým průchodem 
– veřejně přístupnou pasáží, spojující pěší alej před elektrárnou a náměstí za ni, z 
níž jsou přístupné hlavní provozy. Estetika stávajícího dvojhalí (kotelna, strojovna) 
a vstupního traktu rozvodny bude podpořena obnovením charakteru původních 
výplní a opravou detailu dochované profilace omítek. Západní fasáda kotelny tento 
detail již plně ztratila a není třeba jej dogmaticky obnovovat. Do interiéru hal jsou 
vloženy mobilní ocelové kontejnery umožňující sloužit stavbě novému účelu Kulturního 
domu Centrála a podporující koncepci multifunkčního prostoru stavby – v případě 
potřeby je možné změnit jejích polohu pomocí halového jeřábu. Jejich provedení a 
pozice v hale strojovny jsou reakcí na nepřítomný a ztracený rytmus parních strojů, 
které spoluutvářely prostor a atmosféru haly. Zachován bude halový jeřáb a galerie 
technologického velínu s rozvaděči. V detailu budou zachovány fragmenty obkladů 
a dlažeb připomínající původní estetiku a dochované části technologií v oblasti 
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suterénu strojovny.
Úpravy traktu průčelí se soustředí zejména na obnovu majestátu této siluety 
navrácením prosklení do oblouku v nejvyšším podlaží. Nové otvory pro zajištění 
osvětlení dispozic jsou navrhovány v souladu s charakterem stavby. Nové objemy 
přístavby restaurace mají charakter typické industriální vícelodní haly, čím podporují 
původní průmyslový charakter stavby. 
Nedílnou součástí stavby je vertikála posledního komínu, kterou je nutno patřičně 
sanovat pro zachování nezaměnitelného charakteru holešovické elektrárny. 

B.2.3 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Projekt je zpracován podle platných norem a právních předpisů a splňuje požadavky 
na bezbariérové užívání staveb. V rámci parkovací plochy v 1.PP je vymezen 
odpovídající počet parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Veškerá stavební řešení stávajícího i nově navrženého objektu jsou řešena tak, 
aby bylo zajištěno bezpečné užívání objektu. Návrh odpovídá bezpečnostním 
standardům dle ČSN. Návrh je vypracován tak, aby neohrožoval osoby na zdraví 
a životech a aby nehrozilo zřícení konstrukcí. V místech, kde je to vyžadováno jsou 
umístěna bezpečnostní zábradlí o výšce dle požadavků norem. Povrchy vnitřních 
komunikací splňují protiskluzové požadavky.

B.2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB, INŽENÝRSKÝCH STAVEB A 
VNĚJŠÍCH PLOCH

Historické objekty stávajících přístaveb budovy elektrárny (úpravna vody, technické 
stanice) budou odbourány. Konstrukce budovy elektrárny budou v převážné míře 
zachovány ve stávajícím stavu s úpravami odstraňujícími nevhodné historické 
zásahy. Lokálně dojde k vybourání nových otvorů či vyvezení zarovnané stavební suti 
ze zasypaného suterénu haly kotelny. Největším zásahem do stávajících konstrukcí je 
vybourání jižního štítů haly kotelny. Nová přístavba je navržena jako ocelový skelet a 
obnovený suterén je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Vestavby 
do stávajících hal jsou z ocelových konstrukcí.

a) Výkopy a zemní práce

Výkopy budou provedeny v místě nové přístavby a suterénů. Stávající stavba bude 
obnažena za účelem sanování konstrukcí spodní stavby a provedení hydroizolační 
obálky. Část vytěžené zeminy bude použita pro následné zemní práce. Zbylý výkopek 
bude umístěn na skládku.

b) Základy

Nové vestavby nadzemních podlaží budou založeny železobetonovými patkami, 
případně pasy, které budou podchyceny pomocí mikropilot do hloubky minimálně 
15 m.

c) Hydroizolace spodní stavby

U historických objektů budou provedeny průzkumy se zaměřením na stav a existenci 
hydroizolací. Konstrukce budou náležitě sanovány a budou obnoveny hydroizolační 
vlastnosti či bude proveden nový hydroizolační systém. V ploše suterénu haly 
strojovny bude ponechána hydroizolační obálka ve stávajícím stavu a tyto prostory 
budou větrány pro odvod
vlhkosti. Hydroizolace nových konstrukcí a přístaveb bude řešena pomocí asfaltových 
pásů.

d) Svislé nosné konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce budou prověřeny statickým posudkem. Poškozené 
části budou sanovány. Vybrané části konstrukcí budou dle projektu vybourány. Nové 
konstrukce vestaveb a přístavby jsou tvořeny ocelovými systémy. Svislé konstrukce 
suterénů jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy a stěny.

e) Vodorovné nosné konstrukce

Stávající vodorovné nosné konstrukce budou zachovány a staticky zajištěny. 
Konstrukce hal střech je nutno podrobně posoudit v souvislosti se změnami skladeb a 
zatížení novými okenními výplněmi.
Stav konstrukcí dřevěných stropů bude ověřen průzkumem a v případě potřeby 
budou sanovány či nahrazeny konstrukcí novou. Nové konstrukce vestaveb jsou 
tvořeny ocelovými konstrukcemi, stropy nových suterénů a přístaveb jsou navrhovány 
jako železobetonové
monolitické.

e) Schodiště

Nová schodiště jsou navrhována jako ocelová v pozicích ocelových vestaveb a 
železobetonová v návaznosti na nové přístavby. 

f) Výtahy

Výtahy jsou umístěny do haly kotelny a průčelního traktu rozvaděče, a pak nákladní 
výtah je umístěn v restauračním provozu. Jedna se o výtahy bez i se strojovnou.

g) Střecha 

Střešní šablonová krytina historických hal bude sejmuta a po provedení nové 
izolačních skladby s doplňkovou hydroizolační vrstvou bude opětovně položena. 
Jejich stav je vhodný pro budoucí užití. V minulých letech byly střechy hal opravovány. 
U střechy traktu rozvodny dojde k revizi plechové krytiny. Nová přístavba restaurace 
je navržena jako systémové zasklení. Stejné zasklení je i na střeše haly kotelny. Střecha 
restaurace je navržena na nosné ocelové konstrukci.

h) Obvodové stěny

Stávající zachovávané obvodové konstrukce budou opraveny, zatepleny ze strany 
interieru, nevhodné zásahy budou odstraněny a bude obnoven charakter otvorů 
historického objektu s doplněním o nové otvory zajišťující osvětlení vnitřních prostor 
rozvaděče. Nové obvodové stěny jsou tvořeny sendvičovymi panely Kingspan se 
zavěšenou fasádou.

i) Tepelné a zvukové izolace

Stávající zděné konstrukce s bohatým detailem nebudou s ohledem na historickou 
hodnotu budou opatřovány zateplovacím systémem z interieru. Nově navrhované 
konstrukce, skladby a výplně budou tepelně izolovány tak, aby splnily současné 
normové požadavky a požadavky na akustickou neprůzvučnost konstrukcí. V 
viceúčelovém sále s velkoplošnou projekci je třeba zajistit vypracování akustického 
řešení specialistou na danou problematiku. Strojovna VZT v severní části objektu musí 
být řešena v s přihlédnutím ke zvýšené délce rozvodů, tj. větší akustické zátěži.

j) Podlahy

Stávající konstrukce podlah budou v případě vyhovujícího stavebně technického 
stavu zachovány a opatřeny novou nášlapnou vrstvou. Konstrukce na zděných 
klenbách a železobetonových konstrukcích bude tvořit nová betonová mazanina. 
Fragmenty dlážděných podlah budou zachovány pro uchování historického 
charakteru haly strojovny. Konstrukce podlah nové přístavby budou řešeny jako 
plovoucí. Nášlapné vrstvy jsou řešeny epoxidovými stěrkami, hlazenými betonovými 
povrchy, dřevěnými plovoucími podlahami v části traktu rozvaděče. Upřesněno v 

detailu stavebního řešení.

k) Vnější povrchy

Původní dochované fasádní detaily budou očištěny a obnoveny. Ztracené profilace 
západní fasády nebudou imitovány. Pro nové omítání a štuky bude užito vápenných 
směsí. Nové přístavby jsou navrženy s kovovou odvětrávanou fasádou. 

l) Vnitřní povrchy

Vnitřní omítky jsou s ohledem na stávající objekt navrhovány jako vápenné. V 
nových částech jsou pak navrhovány vápenocementové omítky s jemným štukem 
a vybrané části železobetonových konstrukcí jsou navrhovány jako pohledové. 
Sádrokartonové konstrukce budou zatmeleny, penetrovány a opatřeny finálním 
nátěrem. V historických částech objektu budou zachovány a opraveny vybrané 
fragmenty dochovaných obkladů a dlažeb. Prostory hygienických zázemí budou 
opatřeny stěrkami, popřípadě v části obklady a keramickou dlažbou. Gastroprovoz 
je navrhován s keramickými obklady. Část s víceúčelovým sálem bude řešena spolu 
s odborníkem na akustiku.

m) Výplně otvorů

Dochované původní okenní výplně budou nahrazeny replikou. V halách je navrženo 
doplnění stávajících světlíků o střešní okna určená pro odvod tepla a kouře. Nové 
otvory jsou navrhovány s hliníkovými výplněmi v rámech s přerušeným tepelným 
mostem v antracitové barvě.
Skleněné výplně vnitřních štítů při průchodu domem jsou navrženy za využití 
systémových tepelně izolovaných sloupko-příčkových fasádních systémů.

n) Klempířské práce

Původní klempířské prvky budou v případě poškození repasovány. Nové prvky budou 
provedeny z bezúdržbového titanzinku.

o) Komíny

Komín kotelny bude staticky posouzen a sanován a využíván jako přívod čerstvého 
vzduchu do jednotek VZT situovaných v suterénu haly kotelny. Odvětraní všech 
potřebných provozů je řešeno vyvedením nad rovinu střechy či větracími průduchy 
mimo objekt.

p) Venkovní plochy

Venkovní plochy jsou navrženy ve zpevněných částech z kamenné a betonové 
dlažby. Nezpevněné plochy budou zatravněny parkovými či krajinnými trávníky.

B.2.6 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY

Specifikace výrobních zařízení lehké výroby není předmětem diplomové práce.

B.2.7 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána pomocí statického výpočtu. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby, nebo její části, 
většímu než přípustnému přetvoření konstrukcí, poškození instalovaného vybavení 
nebo technických zařízení, poškození, kdy je rozsah následků neúměrný původní 
příčině.

B.2.8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Charakteristika technologických zařízení není předmětem zpracování diplomové 
práce.

B.2.9 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Viz. samostatná část zprávy.

B.2.10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Historické fasády budovy elektrárny není vhodné s ohledem na bohatý detail 
opatřovat zateplovacími systémy – proto budou zatepleny ze strany interiéru. U 
stávajících střešních
konstrukcí bude také dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla 
novou skladbou s tepelnými izolanty a pomocí z interiéru vsazených tepelně 
izolačních výplní otvorů u okenních výplní hal. Všechny nové konstrukce budou 
vyhovovat minimálně doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla. Mimo 
konstrukcí přístavby se jedná o nové výplně nahrazující vyzdívky a luxferové výplně, 
okna světlíků haly kotelny, náhrady oken průčelního rozvaděče a střešní okna obou 
hal. K snižování ekologické zátěže je přispíváno i využíváním lokálního nízkoemisního 
plynového horkovodního zdroje THOL4 společnosti Pražská teplárenská a.s. a využitím 
solární energie pomoci fotovoltaických panelu Optisol Sky, umístěných na střeše haly 
kotelny a nové přístavby restaurace.

B.2.11 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

B.2.12 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Nově navržené konstrukce a skladby splňují veškeré požadavky na ochranu před 
negativními vlivy vnějšího prostředí. Radonový průzkum nebyl podkladem pro 
diplomovou práci. V oblasti je radonové riziko nízké až střední, ochranu proti radonu 
zajišťuje hydroizolační souvrství. 

B.3.PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt bude napojen na stávající infrastrukturu vedenou Partyzánskou ulicí. Jedná 
se o připojení na jednotnou kanalizaci, vodovod a silnoproud. Přípojková skříň 
elektrorozvodu bude umístěna v boční opěrné stěně rampy. Vodoměrná soustava 
bude umístěna v suterénní technické místnosti za průnikem stěnou. Stavba bude 
také napojena na horkovod z blízkého
nízkoemisního plynového zdroje a na stávající oddílnou dešťovou kanalizaci. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Dopravní řešení bylo navrženo v rámci předdiplomního projektu.
Příjezd k budově pro dopravní obsluhu je z ulice Za Elektrárnou při západní straně 
objektu. Pro parkování vozidel je určena hromadná garáž v suterénu přístupná 
vjezdovou rampou z téže ulice. Parter budovy je přístupný po zpevněném povrchu 
pro případ zásahu záchranných složek během krizových situací a jsou navrženy 
dostatečně široké průjezdy, např. pro hasičské vozidlo. 

B.4.2 DOPRAVA V KLIDU

Dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy) byl navržen počet 
parkovacích stání.

Základní počty stání:
Viceúčelový sál: 32 stání
restaurace: 85 stání

kulturní dům: 130 stání
administrativa: 56 stání

Oblast spadá do Zóny 01 města Prahy. Minimální požadovaný a maximální přípustný 
počet stání je stanoven procenty:
10 – 35 % pro návštěvnická stání bydlení či vázaná a návštěvnická stání ostatních 
účelů užívání min 70 % pro vázaná stání bydlení. Po redukčním přepočtem je 
stanovena potřeba:
min. 30 stání
max. 106 stání
Na základě výše vypočteného rozsahu 30-106 stání bylo navrženo v podzemní garáži 
83 parkovacích stání. Z tohoto počtu jsou 4 stání vyhrazena pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE

Řešení vegetace bude obsahem dokumentace sadových úprav.
V kontextu budovy se bude nacházet doprovodná zeleň v uličních profilech a pěších 
zónách.

ZDROJE

NORMY A VYHLÁŠKY:

• Zákon č. 403/2020 Sb.
• Zákon 115/2012 Sb. o ochraně veřejného zdraví
• Pražské stavební předpisy
• Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumetnaci staveb
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
• Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby

• ČSN ISO 2394       Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
• ČSN EN 1990: EUROKOD    Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 19901 - 1- 1: EUROKOD 1   Zatížení konstrukcí
• ČSN EN 1991-1-3: EUROKOD 1    Zatížení konstrukcí
• ČSN EN 1992-1-1: EUROKOD 2   Navrhování betonových konstrukcí
• ČSN EN 1993-1-1      Navrhování ocelových konstrukcí
• ČSN 06 1101         Otopná tělesa pro ústřední vytápění
• ČSN 38 3350       Zásobování teplem. Všeobecné zásady
• ČSN 12 70 10        Navrhování  vzduchotechnických a   
      klimatizačních zařízení
• ČSN 73 60 58         Větrání hromadných garáží

ODBORNÉ PUBLIKACE A SKRIPTA:

• Ing. Lucie Drbohlavová, Ing. Hana Hanzlová, CSc. Betonové a zděné konstrukce v 
architektuře - Komentované
příklady. 1. vydání. Nakladatelství ČVUT: 2015.

• Doc. Ing. Martina Eliášová, CSc., Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Ocelové konstrukce 1 - 
Příklady. 3. vydání. Nakladatelství ČVUT: 2014.

• Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., prof. Ing František Wald, CSc. Ocelové konstrukce - 
Tabulky. 3. vydání. Nakladatelství ČVUT, v roce 2017.
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• https://www.stavba.tzb-info.cz - odborné články, výpočty a tabulky
• https://www.archiweb.cz - inspirace
• https://www.archdaily.com - inspirace
• https://www.schindler.cz - výtahy Schindler 5500
• https://www.isover.cz - tepelná izolace
• https://www.fatrafol.cz - hydroizolace střech
• https://www.dekpartner.cz - skladby konstrukcí
• http://oesystems.co.uk/wp-content/uploads/2010/07/Optisol-Sky-web.pdf
 - fotovoltaika

• http://alias.design/it/prodotti/kobi
• https://www.brokis.cz/brokis-collections/
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Identifikační údaje

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Charakteristika budovy

Klasifikace: B - úsporná

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Datum vystavení stavebně energetického štítku 
budovy:

15/05/2022

Zpracovatel stavebně energetického štítku 
budovy:

Bc. Mariyam Kenzhayeva

Podpis: ………………………………….

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 
0540-2.

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která 
byla vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem.

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Ai

[m2]

Součinitel  
prostupu tepla 

před zateplením
U (ΣΨk.lk + Σχj) 

[W/(m2·K)]

Součinitel 
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)]

Činitel 
teplotní 
redukce

bi

[-]

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla
HTi = Ai . Ui. bi

[W/K]

Obvodová stěna strojovny 2894 1,4 0,237 1,00   753,8

Obvodová stěna kotelny 690 1,15 0,25 1,00 172,4

Střecha 3 540,0 0,29 0,138 1,00 623,6

Podlaha na terénu 2245,8 1,49 0,224 0,40 203,1

Podlaha nad temper. 
prost.

2431 0,62 0,243 0,47 264,6
Okna 1103 2,5 0,8 1,00 882,4
Skleněná střecha 4645

264,6
- 1,0 1,00 2189

Obvodová stěna přístavby 312 - 0,2 1,00 62,4

Celkem 16 511 5 151,3

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy

Objemový faktor tvaru budovy A / V

144 748,0 m3

16 511,0 m2

0,12 m2/m3

Typ budovy
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy)

nebytová
0,50

21 °C

-13 °C

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,21

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,43

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,54)

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,72

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,02

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,32

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,97

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo 

Provozovatel

Kulturní dům „Centrála“                 

ulice Partyzánská, 1700 Praha 7

Holešovice, č.kat. 730122

ČVUT FSv

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník

Adresa

Telefon / E-mail

Bc. Mariyam Kenzhayeva

Praha         

kenzhayeva@seznam.cz 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 4 932,4

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,32

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,42

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,72

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,32

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY

Kulturní dům „Centrála"                    

ul. Partyzánská, Praha-7, Holešovice

Hodnocení obálky 
budovy

stávající doporučení

VELMI ÚSPORNÁ
CI

A
0,30

B
0,60

C
1,00

D
1,50

E
2,00

F
2,50

G
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

0,46

Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,32

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,21 0,43 (0,54) 0,72 1,02 1,32 1,97

Platnost štítku 16. 5. 2021

Štítek vypracoval Bc. Mariyam Kenzhayeva

Převažující vnitřní teplota v otopném období  m

Venkovní návrhová teplota v zimním období  e

Typ konstrukce Tepelná ztráta před 
zateplením [W]

Tepelná ztráta po 
zateplení [W]

Obvodový plášť 159,661 30,564

Podlaha 66,116 15,434

Střecha 44,453 20,580

Okna 163,466 101,587

Tepelné mosty 27,244 10,898

Obvodový plášt
35%

Podlaha
14%

Střecha
10%

Okna
35%

Tepelné 
mosty

6%

TEPELNÉ ZTRÁTY JEDNOTLIVÝMI KONSTRUKCEMI 
PŘED ZATEPLENÍM

Obvodový plášt
17%

Podlaha
9%

Střecha
11%Okna

57%

Tepelné 
mosty

6%

TEPELNÉ ZTRÁTY JEDNOTLIVÝMI KONSTRUKCEMI 
PO ZATEPLENÍ

energetický štitek obálky budovy
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

POPIS OBJEKTU

Předmětem řešení je návrh konverze objektu bývalé holešovické
elektrárny v kulturní dům Centrála. Požární výška objektu činí maximálně 13,9 m. 
Stavba je tvořena dvěma stávajícími zděnými halami se střechou z ocelových 
vazníků, zděným průčelním traktem a přístavbou s ocelovou nosnou konstrukcí.
Nejvyšší částí stavby je průčelní trakt rozvaděče, sloužící jako
zázemí hale strojovny a též pro kanceláře vedení kulturního domu. Pro zajištění 
požární bezpečnosti tohoto traktu je do stavby vložena nová chráněná úniková 
cesta jejíž součástí je
i vstupní prostor. 

V objektu bývalé strojovny se nachází hlavní výstavní prostor galerie. Velký halový 
prostor zůstává otevřený, po obvodu haly jsou ve výškové úrovni 2.NP ochozy, 
variabilně propojené lávkami a schodišti. 
Podzemní podlaží strojovny je využíváno pro výstavní prostory, parkování se dvěma 
únikovyni cestami a technické zázemí. Vzduch do podzemního podlaží je přiváděn 
nuceně.

Viceúčelový sál s velkoplošnou projekcí, který je umístěn v hale kotelny a sestupuje 
pod úroveň terénu je navržen se dvěmi únikovými cestami směřujícími do chráněné 
únikové cesty typu A či do prostoru bez požárního rizika.  

Z nově navržené budovy restaurace je navržena chráněná úniková cesta typu A. 

a) Rozdělení do požárních úseků

Stavba je rozdělena do PÚ dle využití prostorů, viz výkresy PBŘ. Objekty jsou navrženy 
tak, aby jednotlivé požární úseky nepřekračovaly normou požadované délky. Při 
návrhu bylo třeba splnit délku požárních úseků v závislosti na povaze hořlavého 
materiálu uvnitř úseků, hořlavosti konstrukčního systému a výškové poloze řešených 
požárních úseků. Hala strojovny a kotelny budou vybaveny SHZ jež umožní brát tyto 
prostory jako celý požární úsek a bude též splněn požadavek § 26 pro památkově 
chráněné stavby vyhlášky č. 23/2008 Sb. CHÚC, výtahové a instalační šachty, sklady, 
technické místnosti a strojovny tvoří vždy samostatný PÚ. Ze všech požárních úseků 
je možný únik přes chráněnou únikovou cestu na terén, popřípadě přímo na terén.

b) Výpočet požárního rizika a stanovení požární bezpečnosti

Stanovení požární bezpečnosti není předmětem diplomové práce.

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti
stavebních konstrukcí

Nosné konstrukce
Požárně dělící nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové 
tloušťky 220mm či jako ocelové konstrukce s opláštěním nehořlavým materiálem. 
Použité ocelové prvky (rámy, průvlaky, nosníky) budou opakovaně natírány 
protipožárním nátěrem.

Schodiště
Schodiště, která jsou součástí CHÚC jsou navržena z konstrukce
typu DP1.

Požární uzávěry otvorů
Otvory v požárních stěnách a stropech musí být během požáru uzavřeny. Dveře do 
CHÚC jsou navrženy typu DP1 (podzemní podlaží)
a DP1 i DP2 (nadzemní podlaží).

Výtahové šachty
Šachty procházející přes více požárních úseků jsou navrženy jako
samostatné požární úseky s dveřmi jako požárními uzávěry.

Instalační šachty
Jsou řešeny jako samostatné PÚ s dveřmi jako požárními uzávěry.
Veškeré instalace prostupující mezi požárními úseky budou opatřeny protipožární 
manžetou. Vzduchotechnické rozvody budou opatřeny požárními klapkami.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

V návrhu jsou navrženy 3 CHÚC typu A a výtah určený pro evakuaci
objektu. Z požárních úseků v 1.NP je únik osob přímo na volné prostranství před 
budovou Mezní délky únikových cest podle koeficientu a pro jednotlivé provozy 
nejsou překročeny. Veškeré dveře do CHÚC jsou otevírány ve směru úniku. Schéma 
únikových cest viz výkresy PBŘ.

Bude instalováno nouzové osvětlení a směry úniku budou náležitě označeny.
Podrobné výpočty, stanovování požárního zatížení ani stanovení doby zakouření 
nejsou předmětem diplomové práce.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru

Výpočty odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečné-
ho prostoru není předmětem zpracování diplomové práce a byly by
stanoveny projektantem PBŘ.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

V bezprostřední blízkosti se nachází umělá vodní plocha poskytující zásobu vody 
pro požární zásah. U expozice galerie je vzhledem k riziku poškození vystavovaných 
děl navržen zvláštní systém plynového hasicího zařízení. V ostatních částech bude 
instalován sprinklerový system, který bude trvale zavodněn. V sprinklerové technické 
místnosti se umistí nadrž zajišťující tlakové poměry v systému. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
požární cesty)

Požární zásah bude probíhat přes vstupy do jednotlivých provozních částí objektů, 
ke kterým je zajištěn příjezd vozidel HZS pomocí pozemních komunikací dle návrhu z 
předdiplomního projektu. Na plochách okolo objektu budou jasně vyhrazena místa 
pro hasičskou techniku. Tyto plochy budou zároveň splňovat požadovanou únosnost 
a podélný i příčný sklon.

V interiéru budou v každém podlaží umístěny hydranty a hasicí přístroje dle detailního 
návrhu PBŘ. Pro případ požáru budou objekty napojeny na nezávislý zdroj elektrické 
energie dle návrhu PBŘ. Ve všech provozech bude požární větrání. Podrobný 
výpočet dimenzí a umístění jednotlivých prvků, odběrových míst a návrh EPS budou 
zpracovány projektantem PBŘ.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická potrubí)

Provedení TZB splňuje požadavky požární bezpečnosti.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V objektu bude instalován systém autonomní detekce a signalizace požáru.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Výstražné a bezpečností značky a tabulky jsou umístěny tak, aby z každého místa 
pro veřejnost bylo zřejmé, kudy vede trasa k únikovým cestám. Do prostoru budou 
zakomponovány tak, aby působily v souladu s návrhém interiéru. 

k) Požární bezpečnost garáží

V části prvního podzemního podlaží je situována hromadná garáž pro volně stojících 
83 automobilů, která je zařazena dle ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost - Výrobní 
objekty) jako hromadná garáž pro osobní vozidla – tj. skupina 1. Není předpokládáno 
parkování automobilů s pohonem na LPG či CNG. Do vjezdu do hromadné
garáže bude umístěno dopravní značení zakazující vjezd těchto vozidel

Návrh byl zpracován s využitím následujících materiálů:

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: ÚNMZ, 2016
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Praha: ÚNMZ, 
1997, Z1 2002
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha: ÚNMZ, 2011, Z1 2011, 
Z2 2013
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Praha: ÚNMZ, 
2011, Z1 2013
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, Praha: ÚNMZ, 2009, Z1 
2013, Z2 2015
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost – Výrobní objekty. Praha: ÚNMZ, 2009, Z1 2013, Z2 
2015
ZOUFAL R. a kolektiv. Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokódu PAVUS a.s. 
Praha, 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0
Podrobnější návrh bude součástí dalších stupňů PD a bude zpracován autorizovanou 
osobou v oblasti požárního zabezpečení staveb.
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0.14 viceúčelový sál 387,51 m² laminat dřevěný obklad akustické prvky dle podrobného výpočtu
1.31 chodba 18,25 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.32 šatna 23,20 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.33 zázemí 8,62 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.34 WC ženy 32,79 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.35 chodba 6,03 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka SDK podhled
1.36 WC bezbariér 4,64 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.37 uklídová místnost 4,35 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka SDK podhled
1.38 WC muži 21,25 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.39 expozice = hala strojovny 762,83 m² strojně hlazený beton betonová stěrka bednění střechy
1.40 workshopy, čitárna = hala kotelny 1145,03 m² strojně hlazený beton betonová stěrka bednění střechy

Tabulka místností

Číslo Název Plocha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stěny Povrchová úprava stropu

Legenda:

stávající zdivo z CPP

vnítřní sadrokartonové přičky různých tlouštěk 

instalační předstěny RIGIPS  

vnítřní plynosilikatové pričky YTONG Multipor

železobeton C 30/37

tepelná izolace FIBRANxps tl. 120 mm

označení skladby konstrukcí

označení oken a fasádních výplni 

označení zamečnických prvků

označení dveří

označení nosných překladů

Poznamky: 

- nosné překlady dle podrobného statického výpočtu 
- překlady v přičkách dle světlosti otvoru a podkladů výrobce systému 

S.xx

O.xx

Z.xx

D.xx

P.xx

P/L

S.1

  Skladba obvodové stěny U =0,237 W/m2K

- silikatová fasádní barva
- vrchní omítka profilovaná tl. 10 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm 
- podhoz tl. 60 mm 
- stávajicí zdivo z CPP tl. 900 mm
- lepidlo tl. 5 mm
- tepelná izolace - FIBRANxps ETICS GF  tl. 120 mm
  λ=0,037 W/mK
- vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou tl. 15 mm
- malířský nátěr

S.3

  Skladba vnítřní nosné stěny 

- malířský nátěr
- vapenocementová omítká tl. 15 mm
- železobeton C 30/37 tl. 220 mm
- vapenocementová omítká tl. 15 mm
- malířský nátěr

S.4

  Skladba zděné pričky  

- malířský nátěr
- vapenocementová omítká tl. 15 mm
- plynosilikátové tvárnice YTONG Multipor tl. 120 mm
- vapenocementová omítká tl. 15 mm
- malířský nátěr

S.5

  Skladba montované pričky  

- SDK deska RIGIPS tl. 12,5 mm
- svislý profil R-CW+vodorovný profil R-UW
+ vložená minerální izolace tl. 75 mm
- SDK deska RIGIPS tl. 12,5 mm

S.5

  Skladba montované pričky
  
- minerální izolace tl. 70 mm
- nevětraná vzduchová vrstva tl. 55 mm
+svislý profil R-CW+vodorovný profil R-UW
- SDK deska RIGIPS tl. 12,5 mm
- SDK deska RIGIPS tl. 12,5 mm

1.46 chodba 48,04 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.47 WC muži 18,85 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.48 chodba 6,95 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka SDK podhled
1.49 WC bezbariér 3,87 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.50 WC bezbariér 3,87 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.51 WC ženy 27,24 m² epoxidová stěrka keramický obklad SDK podhled
1.58 chodba 29,96 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.59 vstupní prostor 14,23 m² epoxidová stěrka vapenocementová omítka vláknocement
1.60 ostraha 38,51 m²

půdorys 1. NP | M 1:100 (vytisk 1:200)
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S.1

  Skladba obvodové stěny U =0,237 W/m2K

- silikatová fasádní barva
- vrchní omítka profilovaná tl. 10 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm 
- podhoz tl. 60 mm 
- stávajicí zdivo z CPP tl. 900 mm
- lepidlo tl. 5 mm
- tepelná izolace - FIBRANxps ETICS GF  tl. 120 mm
  λ=0,037 W/mK
- vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou tl. 15 mm
- malířský nátěr

PD.2

  Skladba podlahy v suterénu  U =0,225 W/m2K

- epoxidová stěrka
- vláknobeton
- separační PE fólie
- tepelná izolace ISOVER EPS 100 tl. 150 mm 
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- penetrační asfaltová emulze 
- podkladní beton tl. 150 mm
- vyrovnávácí vrstva - zhutněný štěrk 
- stávajicí strop
- terén

ST.1

  Skladba střechy U =0,138 W/m2K

- hliníková střešní krytina tl. 0,8 mm
- bitumenová separační vrstva
- záklop - OSB desky tl. 20 mm 
- kontralátě 60x60 mm/provětrávána tl. 60 mm
  vzduchová mezera
- pojistná hydroizolace paropropustná
- dřevovlaknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- parozábrana
- stávající prkenný záklop tl. 20 mm
- stávající vlašské krokve 160x100 mm tl. 160 mm
- stávající ocelový vazník

S.2

  Skladba suterénní stěny

- hutněný násyp propustné zeminy 
- nopová fólie tl. 8 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- penetrační asfaltová emulze 
- stávající suterénní zdivo z CPP 
- podhoz
- jádrová omítka tl. 20 mm
- vrchní omítka štuková tl. 5 mm
- malířský nátěr

PD.1

  Skladba stropu nad suterenem U =0,243 W/m2K

- hlazený betonový povrch
- roznašecí betonový potěr
  vyztužený ocelovou kari síti tl. 75 mm
- separační PE fólie
- tepelná izolace ISOVER EPS 100 tl. 100 mm 
- vyrovnávácí vrstva - polystyrenbeton
- stávajicí strop tl. 800 mm
- podhoz
- jádrová omítka tl. 20 mm
- vrchní omítka štuková tl. 5 mm
- malířský nátěr

PD.3

  Skladba stropu nad suterenem 

- hlazený betonový povrch
- roznašecí betonový potěr tl. 50 mm
  vyztužený ocelovou kari síti 
- separační PE fólie
- tepelná izolace ISOVER EPS 100 tl. 50 mm 
- železobetonová stropní deska C 30/37, B500B tl. 330 mm

PD.4

  Skladba podlahy v garáži  U =0,225 W/m2K

- epoxidová stěrka tl. 5 mm
- penetrace betonové mazaniny
- roznašecí betonová mazanina tl. 70 mm
  vyztužená ocelovou kari síti 
- separační PE fólie 
- tepelná izolace ISOVER EPS 100 tl. 100 mm
- separace, hydroizolace
- podkladní beton/vana

PD.5

  Skladba podlahy 2.NP

- epoxidová stěrka tl. 5 mm
- penetrace betonové mazaniny
- roznašecí betonová mazanina tl. 50 mm
  vyztužená ocelovou kari síti 
- separační PE fólie 
- kročejová izolace RIGIFLOOR4000 tl. 100 mm
- železobetonová stropní deska C 30/37, B500B tl. 200 mm
-vnítřní štuková omítka tl. 10 mm

Legenda:

stávající zdivo z CPP

stávající strop

hutněný štěrk

hutněný zásyp

rostlý terén 

vnítřní plynosilikatové pričky YTONG Multipor

železobeton C 30/37

tepelná izolace 

hydroizolace

označení skladby konstrukcí

označení oken a fasádních výplni 

označení zamečnických prvků

Poznamky: 

- nosné překlady dle podrobného statického výpočtu 
- překlady v přičkách dle světlosti otvoru a podkladů výrobce systému 

S.xx

O.xx

Z.xx

řez A-A’| M 1:100 (vytisk 1:200)
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S.1

ST.1

S.1

13
35
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27
30

75
80

tepelná izolace - FIBRANxps
ETICS GF tl. 30 mm

  Skladba obvodové stěny:
- silikatová fasádní barva
- vrchní omítka profilovaná tl. 10 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm
- podhoz tl. 60 mm
- stávajicí zdivo z CPP tl. 900 mm
- lepidlo tl. 5 mm
- tepelná izolace - FIBRANxps ETICS GF tl. 120 mm
- vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou tl. 15 mm
- malířský nátěr

tepelná izolace - FIBRANxps
ETICS GF tl. 30 mm

hálový jeřáb
- hliníková střešní krytina tl. 0,8 mm
- bitumenová separační vrstva
- záklop - OSB desky tl. 20 mm
- kontralátě 60x60 mm/provětrávána tl. 60 mm
  vzduchová mezera
- pojistná hydroizolace paropropustná
- dřevovlaknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- parozábrana
- stávající prkenný záklop tl. 20 mm
- stávající vlašské krokve 160x100 mm tl. 160 mm
- stávající ocelový vazník

obnovené tažené římsy

ocelový okenní rám Janisol Arte
s izolačním trojsklém, určený
pro sanací historických objektů

RAL 7016

nové oplechování římsy
okapnice

nastřešní žláb z
 titanzinku

okapový nos

původní jeřábová draha,
nový nátěr barva RAL 6005

stávající ocelový příhradový
vazník, nový nátěr RAL 6005

ST.1

PD.1

- hlazený betonový povrch
- roznašecí betonový potěr
  vyztužený kari síti tl. 75 mm
- separační PE folie
- tepelná izolace EPS 100 tl. 100 mm
- vyrovnávácí vrstva - polystyrenbeton
- stávajicí strop tl. 800 mm
- podhoz
- jádrová omítka tl. 20 mm
- vrchní omítka štuková tl. 5 mm
- malířský nátěr

PD.1

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL CX.1

X.1

- žulová dlažba tl. 70 mm
- kladecí vrstva - štěrk fr. 4-8 tl. 50 mm
- štěrk fr. 8-16 tl. 200 mm
- štěrk fr. 16-32 tl. 200 mm
- původní zemina/hutněný zásyp

ocelový okenní rám Janisol Arte
s izolačním trojsklém, určený
pro sanací historických objektů

RAL 7016

+9,810

+10,280

+10,950

+0,000

+4,800

+12,600

+8,600

-1,205

stávající zdivo z CPP

stávající strop

prosty beton

lehčený beton

dřevo

tepelná izolace

tepelná izolace FIBRANxps

tepelně izolační profil COMPACFOAM

hutněný zásyp

hydroizolace

nová ochranná vrstva - nopová fólie

31,5
°

M 1:50 (vytisk 1:60) | komplexní řez
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160

nové oplechování římsy

okapnice

nastřešní žláb z
 titanzinku

- hliníková střešní krytina tl. 0,8 mm
- bitumenová separační vrstva
- záklop - OSB desky tl. 20 mm
- kontralátě 60x60 mm/provětrávána tl. 60 mm
  vzduchová mezera
- pojistná hydroizolace paropropustná
- dřevovlaknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- dřevovláknitá tepelná izolace s vloženými tl. 160 mm
  hranoly podporující kontralátě 160x60 mm
- parozábrana
- stávající prkenný záklop tl. 20 mm
- stávající vlašské krokve 160x100 mm tl. 160 mm
- stávající ocelový vazník

tvárnice YTONG

pozednice 160x160 mm,
kotveno závitovou týči

větrací kovová
mřížka proti hmyzu

160 x 60 mm

ST.1

20
60

160

160
20

150

- silikatová fasádní barva
- vrchní omítka profilovaná tl. 10 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm
- podhoz tl. 60 mm
- stávajicí zdivo z CPP tl. 900 mm
- lepidlo tl. 5 mm
- tepelná izolace - FIBRANxps ETICS GF tl. 120 mm
- vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou tl. 15 mm
- malířský nátěr

S.1

ST.1

stávající zdivo z CPP

dřevovláknitá tepelná izolace

tepelná izolace FIBRANxps

pórobeton

dřevo

OSB desky

omítka

oplechování - titanzinek

hydroizolace

31,5
°

S.1

stávající ocelový vazník

1512090010 20 5

X.1 PD.1

gumové těsnění

těsnící páska na
penetrovaný povrch

75
10

0

70
50

20
0

20
0

tepelně izolační podprahový
profil COMPACFOAM

dlažba na zhutněném
štěrkovém loži

asfaltová zálivka

ocelový okenní rám Janisol Arte
s izolačním trojsklém, určený
pro sanací historických objektů
RAL 7016

EXT. INT.
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stávající strop

stávající zdivo

stávající zdivo z CPP

stávající strop

tepelná izolace

tepelně izolační profil COMPACFOAM

polystyrenbeton

prostý beton

štěrk

hutněný zásyp

hydroizolace

nopová fólie

- hlazený betonový povrch
- roznašecí betonový potěr
  vyztužený kari síti tl. 75 mm
- separační PE folie
- tepelná izolace EPS 100 tl. 100 mm
- vyrovnávácí vrstva - polystyrenbeton
- stávajicí strop tl. 800 mm
- podhoz
- jádrová omítka tl. 20 mm
- vrchní omítka štuková tl. 5 mm
- malířský nátěr

- žulová dlažba tl. 70 mm
- kladecí vrstva - štěrk fr. 4-8 tl. 50 mm
- štěrk fr. 8-16 tl. 200 mm
- štěrk fr. 16-32 tl. 200 mm
- původní zemina/hutněný zásyp

PD.1

X.1

nová HI obálka:
2x asfaltové pasy

s ochrannou nopovou folii

přířez
 žulové dlažby

S.2

- hutněný násyp propustné zeminy
- nopová fólie tl. 8 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm
- penetrační asfaltová emulze
- stávající suterénní zdivo z CPP 
- podhoz
- jádrová omítka tl. 20 mm
- vrchní omítka štuková tl. 5 mm
- malířský nátěr

S.2

detail A | M 1:10 M 1:10 | detail C
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05vyrovnávací dřevěná
podložka 30 x 50 mm

PUR pěna

samolepicí paropropustná
folie s butyl. páskem

ocelový okenní rám Janisol Arte
s izolačním trojsklém, určený
pro sanací historických objektů
RAL 7016

spádový klin z XPS 100
celoplošně přilepit do PUR tmelu

PU tmel

PE těsnicí provazec

samolepicí parotěsná folie
s butyl. páskem

ocelový kotvicí profil

tepelná izolace - FIBRANxps
ETICS GF tl. 30 mm

lepicí tmel tl. 5 mm

vnitřní parapet,
laminát v barvě rámu oken

venkovní parapet
s krajními koncovkami

připonka parapetu

30

45

5 20
64

5
30

15

10
20

okapový nos

samolepicí paropropustná
folie s butyl. páskem

samolepicí
parotěsná folie
s butyl. páskem

APU líšta

APU líšta

PUR pěna

ocelový kotvicí profil

tepelná izolace - FIBRANxps
ETICS GF tl. 30 mm

S.1

- silikatová fasádní barva
- vrchní omítka profilovaná tl. 10 mm
- jádrová omítka tl. 20 mm
- podhoz  tl. 60 mm
- stávajicí zdivo z CPP tl. 900 mm
- lepidlo tl. 5 mm
- tepelná izolace - FIBRANxps ETICS GF tl. 120 mm
- vnitřní omítka vyztužená armovací síťovinou tl. 15 mm
- malířský nátěr

S.1

stávající zdivo z CPP

PUR pěna

tepelná izolace FIBRANxps

extrudovaný polystyren

laminat

omítka

EXT. INT..

detail B | M 1:10

popis konstrukčního řešení novostavby  71
předběžný výpočet     72

STAVEBNÍ ČÁST
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Konstrukční systém novostavby je navržen jako kombinace ocelového skeletu a
železobetonového pěvného bloku. Ocelový skelet je kotven a uložen na 
železobetonovou desku. Objekt je založen na kombinaci základových pasu a patek. 
Ocelové sloupy jsou navrženy z a přes patní desku jsou 
kotveny do železobetonu. Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy jako 
železobetonové, oboustranně pnuté. Konstrukce střechy je součásti proskleného 
střešního systému, který je nesen ocelovými . Celý skelet je ztužen 
ocelovými paždíky. 

 Statický výpočet

Osová vzdálenost průvlaků: 

Střešní plášť: 

134DOA1 2 – stropnice / průvlak 

Průvlak

 Zatížení 

Proměnné

 z.š. γ

střešní plášť 

Σ

134DOA1 2 – stropnice / průvlak 

 z.š. γ

Σ

𝑓𝑓 𝑔𝑔 𝑞𝑞
𝑓𝑓 𝑔𝑔 𝑞𝑞

POPIS STATICKÉHO ŘEŠENÍ

Stávající objekty a jejích nosný systém jsou zachovaný v původním stavu s minimem zásahu a 

úprav. Statická část diplomového projektu se soustředí především na řešení nosné konstrukcí 

novostavby a ověření navrhovaných rozměrů konstrukcí. 

Konstrukční systém novostavby je navržen jako kombinace ocelového skeletu a železobetonového 

pěvného bloku. Ocelový skelet je kotven a uložen na železobetonovou desku. Objekt je založen 

na kombinaci základových pasu a patek. Ocelové sloupy jsou navrženy z ocelového profilu HEA 

160 a přes patní desku jsou kotveny do železobetonu. Vodorovné stropní konstrukce jsou navrženy 

jako železobetonové, oboustranně pnuté. Konstrukce střechy je součásti proskleného střešního 

systému, který je nesen ocelovými vazníky. 
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𝑀𝑀 𝑊𝑊 𝑓𝑓 𝛾𝛾

𝑴𝑴𝐩𝐩 𝐄𝐄𝐄𝐄
𝑴𝑴𝐑𝐑𝐄𝐄

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟏𝟏 ≤ 𝟏𝟏 𝟏𝟏

 
𝑨𝑨𝐯𝐯 𝐳𝐳 𝒇𝒇𝐲𝐲 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑽𝑽𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐳𝐳 𝐑𝐑𝐄𝐄 𝜸𝜸𝐌𝐌𝟏𝟏 √𝟑𝟑 𝟏𝟏 𝟏𝟏 √𝟑𝟑
𝐍𝐍 ≥ 𝑽𝑽𝐩𝐩 𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐍𝐍

 

Jestliže menší než možné
její účinek na únosnost v ohybu zanedbat, kromě případů, kdy smykové boulení snižuje

průřezu, viz
𝑉𝑉 ≥ 𝑉𝑉 …….. splněna
Navržený průřez

 

 Průhyb

𝜹𝜹 =
𝟐𝟐𝟑𝟑 ∙ 𝑭𝑭𝑬𝑬𝑬𝑬 ∙ 𝑳𝑳𝟑𝟑

𝒑𝒑 
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝑬𝑬 ∙ 𝑰𝑰𝒚𝒚 

+
𝟑𝟑 ∙ 𝒈𝒈𝑬𝑬 ∙ 𝑳𝑳𝟔𝟔

𝒑𝒑 
𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝑬𝑬 ∙ 𝑰𝑰𝒚𝒚 

=  𝟐𝟐𝟑𝟑 ∙ 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟕𝟕𝟔𝟔𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝟔𝟔 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 + 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟏, 𝟔𝟔𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔

𝟑𝟑𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝟔𝟔 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔

=  𝟐𝟐𝟔𝟔, 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎 ≤ 𝜹𝜹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 =
𝑳𝑳𝒑𝒑

𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒎𝒎𝒎𝒎

𝜹𝜹 =
𝟐𝟐𝟑𝟑 ∙ 𝑭𝑭𝑸𝑸,𝑬𝑬𝑬𝑬 ∙ 𝑳𝑳𝟑𝟑

𝒑𝒑 
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝑬𝑬 ∙ 𝑰𝑰𝒚𝒚 

=  𝟐𝟐𝟑𝟑 ∙ 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏 ∙ 𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 ∙ 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝟔𝟔 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟔𝟔 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔

= 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎 ≤ 𝜹𝜹𝟏𝟏 =
𝑳𝑳𝒑𝒑

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 = 𝟑𝟑𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎

 
Sloup je zatížený reakcemi střešních vazníků průvlaků

𝑔𝑔 𝛾𝛾 𝑔𝑔

Výpočet vnitřních sil

Tlaková síla v patě sloupu:
𝑁𝑁 𝑅𝑅 𝑅𝑅 + ℎ · 𝑔𝑔

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙  𝜸𝜸𝑴𝑴𝟏𝟏
𝜒𝜒𝑜𝑜𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝐸𝐸 ∙  𝒇𝒇𝒚𝒚

 = 123,558 ∙ 𝟏𝟏, 𝟒𝟒
0,5 ∙ 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟒𝟒 = 1 052 𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝐴𝐴
𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑓𝑓 𝐸𝐸

. Zatřídění průřezu

𝜀𝜀 =  √
235
𝑓𝑓𝑦𝑦

 = √235
235 =  1

𝑐𝑐
𝑡𝑡 =  𝑑𝑑

𝑡𝑡𝑤𝑤
= 104

6 = 17,33 ≤  33 ∙ 𝜀𝜀 =  33 ∙  𝟏𝟏. . . 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒔𝒔ř𝒔𝒔𝒊𝒊𝒚𝒚 𝟏𝟏 

𝑃𝑃á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠

𝑐𝑐
𝑡𝑡 =  (𝑏𝑏 − 𝑡𝑡𝑤𝑤 −   2 ∙ 𝒓𝒓) ∙ 𝟎𝟎, 𝟓𝟓

𝑡𝑡𝑓𝑓
= (160 −  6 −  2 ∙ 𝟏𝟏5) ∙ 𝟎𝟎, 𝟓𝟓

9 = 6,89 ≤  9 ∙ 𝜀𝜀 =  9. . . 𝒑𝒑á𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒕𝒕ř𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊 𝟏𝟏 

𝑃𝑃𝑃𝑃ůř𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 160 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘í 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑡𝑡ří𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑃𝑃ůř𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘 1

Vzpěrná délka 

Štíhlost odpovídající dosažení kritického napětí rovného mezi kluzu oceli
𝜆𝜆1 =  93,9 ∙ 𝜺𝜺 =  𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟗 
Poměrná štíhlost při vybočení k hlavním osám

𝜆𝜆𝑦𝑦 =
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦

𝑘𝑘𝑦𝑦 ∙  𝜆𝜆1
= 7800

65,7 ∙ 𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟗 = 1,27

𝜆𝜆𝑧𝑧 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑧𝑧
𝑘𝑘𝑧𝑧 ∙  𝜆𝜆1

= 7800
39,8 ∙ 𝟗𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟗 = 2,09

Přiřazení křivky vzpěrné pevnosti
ℎ
𝑏𝑏 =  152

160 = 0,95 ≤  1,2

=  9 ≤  100 𝑚𝑚𝑚𝑚
Pro ocel třídy S235:
Vybočení kolmo k ose y y … křivka vzpěrné pevnosti b
Vybočení kolmo k ose z z … křivka vzpěrné pevnosti c

Φ𝑦𝑦 =  0,5 ∙ [𝟏𝟏 + 𝜶𝜶 ∙ (𝜆𝜆𝑦𝑦  −  0,2) + 𝜆𝜆𝑦𝑦
2 =  0,5 ∙ [𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟑 ∙ (1,27 −  0,2) + 1,272] =  1,49

Φ𝑧𝑧 =  0,5 ∙ [𝟏𝟏 + 𝜶𝜶 ∙ (𝜆𝜆𝑧𝑧  −  0,2) + 𝜆𝜆𝑧𝑧
2 =  0,5 ∙ [𝟏𝟏 + 𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟗𝟗 ∙ (2,09 −  0,2) + 2,092] = 3,15

𝜒𝜒𝑦𝑦 = 1

Φ𝑦𝑦  + √Φ𝑦𝑦
2 − 𝜆𝜆𝑦𝑦

2
 =  1

1,49 + √1,492 − 1,272
= 0,44

𝜒𝜒𝑧𝑧 = 1

Φ𝑧𝑧  + √Φ𝑧𝑧
2 −  𝜆𝜆𝑧𝑧

2
 =  1

2,63 + √2,632 − 1,842
= 0,193

Rozhoduje vybočení kolmo k ose z 𝜒𝜒 𝜒𝜒

𝑁𝑁 𝜒𝜒 𝐻𝐻 𝑘𝑘  1
γM1  

NEd 
Nb, Rd 

= 123 558
175 841 = 0,7 ≤ 1 

Navržený profil HEA 160 VYHOVUJE. 

134DOA1 2 – stropnice / průvlak 

průvlaku:
𝑔𝑔
𝑔𝑔 𝛾𝛾 𝑔𝑔

 Výpočet vnitřních

Výpočet vnitřních –

proměnného zatížení):

Výpočet vnitřních sil průvlaku

   𝑀𝑀𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙
𝐿𝐿𝑝𝑝
3 + 1

8 𝑔𝑔𝐸𝐸 ∙ 𝐿𝐿2 =  56,910 ∙ 6
3 + 1

8 ∙ 0,57 ∙ 122 = 124,1 kNm = 124,1 ∙ 106 Nmm

𝑉𝑉 𝑅𝑅 𝐹𝐹 𝑔𝑔 𝐿𝐿

 
𝑀𝑀 𝛾𝛾

𝑊𝑊 𝑓𝑓

𝐼𝐼

𝑊𝑊

𝐴𝐴

Průřez třídu průřezu
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Základní údaje o objektu, popis objektu

Původní dvojhalový objekt s průčelním traktem rozvodny sloužil jako ústřední elektrická stanice hlavního města Prahy. Konverzí 
budovy a přístavbou objektu se mění účel tak, že stavba je využívána jako Kulturní dům Centrála.

Funkční náplní se stává několik oddělitelných, a tak nezávislých provozů – galerie a edukační centrum v hale strojovny, dílny a 
laboratoře v hale kotelny a přidružené provozy, víceúčelový sál s velkoplošnou projekcí a restaurační zařízení v nové přístavbě. 
Stavba je předělena veřejnosti přístupným prostorem pasáže, k jejíž ose jsou orientovány hlavní vstupy jednotlivých provozů 
víceúčelový sál s velkoplošnou projekcí pro 190 osob umožňuje pořádání různorodých vzdělávacích a kulturních akci či filmových 
projekci. Pro parkování vozidel je určena hromadná garáž v nové části podzemního podlaží, kterou budova sdílí se sousedním 
administrativním objektem.

Návrh řešené konverze je rozdělen dle provozů do 7 základních
celků, které jsou samostatně obsluhovatelné z hlediska vytápění a větrání. Jsou jimi 
1. průčelní rozvaděč strojovny, 
2. hala strojovny s prostory galerii a edukačními prostory, 
3. hala kotelny s ateliery a dílny, 
4. viceúčelový sál, 
5. restaurace, 
6. hromadné garáže.

Komplexnost funkční náplně vyžaduje i komplexnost návrhů systémů TZB, které musí pokrývat individuální potřeby každého z 
provozů v souladu s prostorovými charakteristikami objektu.

Z tohoto důvodu je navržena koncepce kombinující dva způsoby vytápění: od otopných těles a teplovzdušné vytápění jednotkami 
VZT. Větrání je navrhováno kombinací jednotek VZT s rekuperací, klimatizačních jednotek pro účely vyš-
ších nároků na vnitřní prostředí v provozech restaurace a viceúčelového sálu, a též za využití přirozeného větrání v prostorech hal, 
kde je možno využívat převýšení prostoru a automaticky otevíraných střešních oken (plní účely požární ochrany).

Předmětem zpracování návrhu TZB v diplomové práci je pouze
předběžná koncepce jednotlivých systémů.

1.2 Podklady pro zhotovení projektu

Zákon 115/2012 Sb. o ochraně veřejného zdraví
ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 38 3350 – Zásobování teplem. Všeobecné zásady
ČSN 12 70 10 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
ČSN 73 60 58 – Větrání hromadných garáží
ČSN 72 08 72 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení

2. VODOVOD

2.1 Zásobování objektu vodou
Objekty budou napojeny na vodovodní řad ulice Partyzánská.

2.2 Přípojka
Přípojky k objektům budou provedeny PE potrubím uloženým v nezámrzné hloubce.

2.3 Vnitřní vodovod
Vnitřní vodovod bude veden plastovým potrubím, opatřeným tepelnou izolací z polyetylenu. Stoupací potrubí bude vedeno v 
instalačních šachtách uvnitř instalačních šachet, či přímo v místě instalačních příček. Ležaté potrubí a podlažní rozvodné potrubí
bude vedeno zejména pod stropem, v podhledech a konstrukcích instalačních příček.

2.4 Požární vodovod
Vzhledem k požadavkům požární ochrany částí 2,3 – industriální haly - bude navržen SHZ. Sprinklerový systém bude trvale 
zavodněn. Je navržen systém požárního větrání. V sprinklerové technické místnosti bude umístěna redukovaná nádrž zajišťující 
tlakové poměry v systému. Na schodišťových podestách budou dále osazena napojovací místa suchého požárního vodovodu 
dle návrhu projektanta PBŘ.

3. KANALIZACE

3.1 Odvod odpadních vod z objektů

Kanalizace bude realizována v celém rozsahu oddílná. Kanalizační rozvody budou provedeny pomocí PVC/PP potrubí. Splašková 
kanalizace se napojuje na jednotnou veřejnou stokovou síť při ulici Partyzánská. Po každých nejvýše 18 m (popřípadě 25 m u 
dešťového) bude na svodném potrubí umístěna čistící tvarovka se zajištěným revizním přístupem.

3.2 Vnitřní rozvody a dešťová kanalizace
Všechna hygienická zázemí a části gastroprovozů opatřené zařizovacími předměty budou připojeny na svislé odpady vedené 
v šachtách. V místnostech laboratoří je předpokládáno vymístění zařizovacích předmětů a popřípadě i odtoků, které budou 
upřesněny spolu s požadavky na technické vybavení. Pro připojovací potrubí bude užíváno instalačních předstěn, montovaných 
příček, popřípadě i drážek v masivních stěnách. Dimenzování a přesné trasování potrubí bude řešeno v dalších stupních 
dokumentace.
Dešťová kanalizace je řešena striktně oddílně. Voda bude jímána do nádrží a dále užívána pro zavlažování atriové zahrady 
inovačního centra a vegetace doplňující navržený objekt. Nadlimitní množství bude odváděno do veřejné dešťové kanalizace, 
jež je již dnes založena.

4. VYTÁPĚNÍ, ZDROJE TEPLA

4.1 Zásobování objektů teplem
Pro pokrytí potřeby tepla bude využito blízkého nízkoemisního plynového horkovodního zdroje THOL4 společnosti Pražská teplá-
renská a.s., který je umístěn v těsné blízkosti objektu holešovické elektrárny. Předávací stanice bude umístěna v suterénu.
Dalším zdrojem tepelné energie je energie země-voda pomocí hlubinných vrtů. Počet vrtů (odhadem cca 20) a výkon
reverzibilního tepelného čerpadla bude dimenzován na potřebu tepla na vytápění a ohřev vody celé budovy, v letních měsících 
na lokální chlazení.

4.2 Zásobování jednotlivých funkčních celků teplem 
Část 1 - Průčelní trakt rozvaděče – navrženo vytápění teplovodní
dvoutrubkovou soustavou s deskovými otopnými tělesy umístěnými
na stěnách pod okny.
Část 2 - Hala strojovny a hala kotelny – navrženo teplovzdušné vytápění s řízeným větráním s cirkulací. 
Část 3 – Víceúčelový sál, a jeho zázemí – navrženo teplovzdušné vytápění s řízeným větráním s cirkulací. 
Část 4 – Restaurace – navrženo teplovzdušné vytápění s řízeným větráním s cirkulací a v zázemí a doplňkových provozech 
pomocí otopných těles.

4.3 Ohřev TV
Zdrojem tepla bude výměníková stanice umístěná v 1. PP objektu B a napojená novou přípojkou k horkovodnímu potrubí, kde 
bude provedena přeložka horkovodu. V technické místnosti je umístěna akumulační nádrž na otopnou vodu a akumulační nádrž 
s pitnou vodou. Obě tyto nádrže jsou napojeny přes rozdělovač a sběrač na výměník tepla. Otopná i pitná voda jsou vedeny 
izolovaným potrubím pod stropem 1. PP v garážích k instalačním šachtám. Pitná voda je dále vedena připojovacím potrubím 
k jednotlivým zařizovacím předmětům a otopná voda je vedena do deskových kapilárních rohoží, které budou umístěny v 
podhledech.
Ochrana proti legionele v objektu bude prováděna minimálně 1x týdně v nočních hodinách zvýšením teploty na 70-80 °C 
ve vodovodním systému. Teplá voda bude používána v místech hygienických zázemí, gastroprovozu, kavárny, kuchyněk či 
úklidových místností.

5. VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Objekty jsou navrženy tak, aby bylo možné využít charakter konvertované budovy i pro uplatnění přirozeného větrání a byly
tak sníženy energetické požadavky na užívání vzduchotechnických jednotek mimo otopné období. Klimatizace je užívána jen 
v provozech, kde je její užívání nutné, a to během letních měsíců v provozu restaurace a provozu přednáškového sálu. V letních 
měsících bude využíváno nočního větrání pro předchlazení hal objektu. Dalších úspor je dosahováno využíváním rekuperace 
pro předehřev čerstvého vzduchu v chladných měsících. Větrání CHÚC a odvody kouře a tepla jsou navrženy přirozené pomocí 
automaticky otvíravých světlíků, popřípadě bude navrženo v nutných polohách přetlakové dle návrhu projektanta PBŘ.
Všechna hygienická zázemí budou větrána podtlakově nuceně s přívodem čerstvého vzduchu infiltrací z okolních prostor. 
Strojovny VZT s jednotkami jsou umístěny v technických místnostech 1. PP. 

6 základních celků, které jsou samostatně obsluhovatelné i z hlediska větrání je řešeno takto:

Část 1 - Průčelní trakt rozvaděče – navrženo centrální větrání
vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací umístěnou v suterénní místnosti průčelního traktu.
Část 2 - Hala strojovny a kotelny – navržena jednotka teplovzdušného vytápění s rekuperací jež bude umístěna v technické 
místnosti s odvodem odpadního vzduchu skrze komín kotelny. Rozvod upraveného vzduchu bude veden suterénem
haly a vzduch přiváděn skrze podlahové mřížky. Odvod bude zajišťován skrze potrubí pod střechou haly.

V souvislosti s větráním haly strojovny je třeba při zaměření prostor suterénu a zjištění jejich stavebně technického stavu navrhnout 
koncepci větrání těchto prostor. Ve stavebním řešení diplomové práce je předpokládáno větrání pro vysoušení vzlínající zemní 
vlhkosti.

Část 3 - Víceúčelový sál s velkoplošnou projekcí a jeho zázemí  – větrání zázemí bude zajišťováno jednotkou řízeného větrání 
s rekuperací. Samotný sál pro 190 osob bude vytápěn, chlazen a větrán za pomoci jednotky s cirkulací a rekuperací. Přívod 
upraveného vzduchu bude pod hledištěm a pod jevištěm, odtah pak pod stropem sálu. Zdrojem chladu bude chiller v technické
místnosti.
Část 4 - Restaurace – předpokládáno vybavení přinejmenším dvěma jednotkami VZT, z nichž minimálně jedna bude zajišťovat 
přípravu vzduchu pro odbytovou plochu a druhá bude sloužit pro provoz kuchyně s odtahem nad varným zařízením. Bude 
upřesněno dle návrhu projektanta TZB v koordinaci s podrobným gastro projektem.

Část 5 – Hromadná garáž – navrženo podtlakové větrání jednotkou s napojením na čidlo CO. 

6. ZDROJE EL. ENERGIE

Hlavním zdrojem je hybridní fotovoltaická elektrárna s akumulací energie do baterií. Polykrystalické FV panely budou umístěny 
na střeše haly a nové přístavby restaurace. FVE bude navrhovaná tak, aby její vyráběna energie byla spotřebovávaná přímo v 
daném objektu. Objekty budou nadále napojeny na vedení distributora PREdistribuce, a. s.

6.1 Osvětlení
Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301. Světelné technický návrh respektuje požadavky
hygienických předpisů.
Hodnoty osvětlenosti Em:
- Kanceláře, výukové prostory, dílny 500 lx
- Technické prostory 200 lx
- Parkovací stání 75 lx
- Vstupní prostory 200 lx
- Chodby 100 lx
- Schodiště 100 lx
- Sociální zařízení 200 lx

7. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Potrubí procházející přes požárně dělící konstrukce budou opatřena požárními uzávěry s požadovanou požární odolností.

8. MĚŘENÍ A REGULACE

Řízení, ovládání, regulace, sběr dat a další činnosti bude zajišťovat DDC systém (Direct Digital Control). Řídící systém bude volně 
programovatelný a jeho modulární koncepce bude umožňovat výstavbu systému po krocích a jeho doplňování v závislosti na 
rozšiřování technologického zařízení v objektu. Správa bude zajišťována pomocí ovládacího panelu nebo přes webové rozhraní. 
Systém bude v reálném čase vyhodnocovat podmínky a požadavky dílčích částí technického zařízení objektu.
V budově budou instalovány nové elektrické rozvody především do zdvojené podlahy. V suterénu a sálu pak povedou pohledově 
po stěnách s důrazem na úhledné uspořádání, barevnost a estetiku. Kromě napájení všech technologických zařízení a osvětlení 
bude budova řízená systémy měření a regulace především pro efektivní vytápění a větrání. Dále bude budova disponovat 
elektrickou požární signalizací, která bude v případě požáru uzavírat veškeré klapky a uzávěry a otevírat větrací otvory.
V galerii a viceúčelovém sálu bude potřeba napojit výkonnou audiovizuální a zvukovou techniku.
Skleněná střecha přístavby a haly kotelny je opatřena elektricky ovládanými textilními clonami.

HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Konverze haly je z hlediska energetické náročnosti hodně komplikovaná záležitost. Budova průmyslové haly nebude zateplena 
po obvodu, ale bylo by záhodno doteplit suterénní stěny při pokládání drenážního potrubí. Dále je rezerva také ve skladbě stropu 
mezi 1. PP a 1. NP. Do zdvojené podlahy je možné vedle rozvodů umístit také tepelnou izolaci. Dále budou vyměněna jednoduše 
zasklená okna za nová tepelněizolační s trojskly s tím, že se zanechá rastr původních tabulek nalepením dělících příček.

Nová přístavba je navržena tak, aby splňovala názkoenergetický standard. Tyto všechny aspekty dohromady zlepšují tepelnou 
bilanci v budově. V letních měsících a při akcích s vysokou koncentrací lidí bude budova vyhřívána přirozeně sluncem a osobami.
Vzhledem k jižní orientaci prosklené fasády přístavby bude v letních měsících pravděpodobně docházet k přehřívání, které 
bude řešeno hned několika kroky. Bude vybráno protisluneční sklo na fasádu, dále se využije schopnost tepelného čerpadla 
přichlazovat prostory pomocí vzduchotechniky. Skleněná střecha bude stíněna elektricky ovládanou textilní clonou. V budově je 
nutno počítat s rizikem kondenzace vodní páry na skleněných površích. Všechny tyto povrchy budou ofukovány. 
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HORKOVOD 
THOL4

ZEMNÍ VRTY 

VEŘEJNÁ 
ELEKTRICKÁ SÍT 

DEŠTOVÁ VODA
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PANELY

BATERIOVÉ 
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+ ELEKTROMĚR

HL. JISTÍČ 
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MĚŘENÍ A REGULACE
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VZDUCH
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SESTAVA
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svodné potrubí

ZALÉVÁNÍ
ZELENE V PASÁŽI 

A OKOLNÍ ZELENE

VSAKOVÁNÍ

1. PRŮČELNÍ ROZVÁDĚČ STROJOVNÝ - administratívní prostory

• teplovodní dvoutrubková soustava s deskovými otopnými tělesy 
• centrální větrání VZT jednotkou s rekuperací v 1.PP
• zařizovací předměty
• el.přístroje, osvětlení

2. HALA STROJOVNY + HALA KOTELNY - vstupni prostory, edukační 
prostory, galerie

• teplovzdušné vytápění/chlázení
+ větrání VZT jednotkou s rekuperací v 1.PP 

• zařizovací předměty
• zvuková a světelná technika, osvětlení

3. VICEÚČELOVÝ SÁL

• teplovzdušné vytápění/chlázení
+ řízené větrání VZT jednotkou s rekuperací a cirkulaci v 1.PP 

• el. přístroje, osvětlení, audiovizuální technika

4. RESTAURACE 

• teplovzdušné vytápění/chlázení + otopná tělesa v provozní části
+ řízené větrání VZT jednotkou s rekuperací v 1.PP

• zařizovací předměty 
• el. přístroje, osvětlení

5. HROMADNÉ GARÁŽE, STROJOVNY, SKLADY 1.PP

• podtlakové větrání jednotkou VZT s napojením na čidlo CO2
• el. přístroje, osvětlení
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