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ANOTACE:

Diplomní práce řeší změnu využití urbanisticky komplikovaného území Petrské čtvrti podél 
ulic Lannova a Revoluční. Původní sportovně- rekreační plochy jsou nahrazeny kulturní 
stavbou galerie moderního umění a architektury. 

Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí pro poznávání současného umění, vzdělávání širo-
ké veřejnosti v oblasti architektury a současně kreativní prostředí pro návštěvníky prostřed-
nictvím tubusu s workshopy. Nabízí také specializovanou knihovnu. Hmotové řešení domi-
nantních skulpturálních tvarů hlavní galerie doplňuje platforma s restauracemi, pasážemi 
a střešní zahradou, která volně přechází v dětskou galerii. 

Ta je v konceptu fungování protikladem k hlavní galerii. Jednoduchá a nenápadná hmo-
ta otevřená do vnitřního atria nabízí exponáty vytvářené speciálně pro děti tak, aby se 
na nich mohly  aktivně podílet a prostřednictvím zkušenosti se učit. Dále umožňuje odpo-
lední program včetně výtvarných kurzů a krátkodobé hlídání dětí. Komplex je doplněn 
parkem, přístupem k náplavce a množstvím venkovních ploch pro street art. 

Projekt se také zabývá možným zapojením stávajících budov poštovního muzea, věže a 
barokního domu a jejich parteru jako součástí nové galerie.



                   ANNOTATION:
 

The thesis deals with a change of using a complicated urban area of Petrska quarter 
along Lannova and Revolucni Streets. Original sports-recreation areas are replaced with a 

cultural construction of the Gallery of Modern Art and Architecture.

The project aims to create an environment for exploring contemporary art, public educa-
tion in the fi eld of architecture and at the same time a creative environment for the visitors 

through a tube with workshops. It also offers a specialized library. A volume mass solution 
to dominant sculptural shapes of the main gallery is supplemented by platform with restau-

rants, arcades and a roof garden which loosely turns into the children´s gallery. 

This one is a contrast to the the concept of functioning of the main gallery. Simple and 
unobtrusive size of the building open to the inner atrium offers exhibits created specifi cally 

for children so that they can be actively involved and learn through their experience. It 
also enables an afternoon programme including art courses and short-term babysitting. 
The complex is accompanied by park, access to the waterfront and numerous outdoor 

areas for street art.

The project also deals with the possible integration of existing buildings of Postal Museum, 
tower and a Baroque house and their parterre as a part of a new gallery.
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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

KLADY:

Pozemek je pro galerii výhodně situován v návaznosti na doprou dostup-
nost městské hromadné dopravy a hlavních turistických pěších tahů po ná-
břeží, od Náměstí Republiky či od Letné. Dále se nabízí propojení hlavních 
náměstí a jejich spojnic, tedy Staroměstského náměstí, Náměstí Republiky 
a řešené parcely. Nabízí příjemné propojení s náplavkou, která vnáší život 
do území a také krásné výhledy na vodu a Letnou. Je zde také dobré na-
pojení na cyklostezsky a služby.  Umístění galerie je logické, vzhledem jke 
skutečnosti umístění kulturních veřejných staveb podél břehu Vltavy a také 
v návaznosti na současnou Národní galerii, kterou nalezneme na ose přes 
řeku, stejně jako Národní technické muzeum. Lze tak vytvořit okruh návštěv 
za uměním a poznáváním. 

NEGATIVA:

Řešené území je velmi zatíženo dopravou, která kromě hluku také pozemek 
dělí na dva celky. Zároveň je území svažité a je nutno překonávat několik 
výškových rozdílů, je také nepřehledné. Přináší také bariéru pro pěší smě-
rem k vodě. Množství sportovišť sice přináší užitečnou funkci, ale plochy jsou 
dlouhodobě neudržované a hodnota místa je podhodnocena. Takovéto 
území v centru Prahy by mělo být využito efektivněji. Komplikovaná doprav-
ní situace a nedostatek parkovacích ploch znamená zahlcení ulic auty. 
Díky tomu také vymizela obytná funkce ulice. Původní objekty nacházející 
se na území, jako poštovní muzeum, věž a barokní dům, mají odtržený par-
ter i kontext od okolí a fungují uzavřeně. Umístěním technických služeb v 
těchto místech také není žádoucí. Ulici Revoluční chybí ukončení v podobě 
řešení nároží. 

Potenciál:

Lepší využití náplavky přitáhne návštěvníky do území Vzhledem k lodní 
dopravě u ostrova štvanice a přívozu je logickým krokem protáhnout tuto 
trasu i k řešenému území. Propojení území pěší lávkou s ostrovem Štvanicí je 
další varianta. 

Umístěním komplexu budov v severo- východní části se pozemek opticky rozdělí na 
několik částí. Odsunutím od ulice Revoluční hlouběji do pozemku vznikne na zá-
padní straně piazzeta. Ta je napojena mírným svahem k náplavce a připojuje také 
předprostor již stávajících budov poštovního muzea, vodárenské věže a barokní-
ho domu. Je uvažováno se zapojením těchto objektů do konceptu řešení. Neboť 
současný stav umístění technických služeb do historického objektu barokního domu 
není žádoucí. Tento objekt může sloužit jako stálá expozice historie území Petrské 
čtvrti. Na nároží této piazzety je dále navržen nový dům místo bývalých Elišščiných 
lázní, tak, aby se doplnil vstup do ulice Revoluční. Nárožní dům počítá s částečně 
průchozím přízemím, kde kromě vstupu do objektu je také pasáž propojující ulici 
Revoluční se sníženým parterem barokního domu. V jižní části směrem ke stávajícím  
bytovým domům vzniká obytná ulice se zúženým profi lem komunikace na jedno-
směrnou s postranním parkováním a cyklostezkou. Tato část je v parteru tvořena 
zahrádkami restaurace a kaváren oddělených od silnice stromovou alejí s lavička-
mi. V severní části vznikají díky dopravnímu řešení pozemku opěrné zdi oddělující 
zátěžovou komunikaci od galerie. Tyto plochy jsou využívány pro street artové umě-
ní, ať už řízené galerií, či jako volná kreativní plocha pro návštěvníky. V návaznosti je 
pak schodiště spojující náplavku s prostorem galerie. Samotný objekt je kompaktní 
hmota platformy propojující skulpturální objekty hlavní galerie moderního umění a 
architektury a jednoduché hmoty s vnitřním atriem galerie pro děti. Ve zcela vý-
chodní části pozemku je navržen park v návaznosti na galerii pro děti, která součas 
vodního pozemku je velmi komplikovaná. 
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PRŮVODNÍ A SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Pr vodní zpráva 

A.1. Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

 

Název stavby: Galerie u Vltavy-Lannova/Revolu ní 

Místo stavby: ulice Lannova, Praha 1, R 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

 

Fakulta stavební VUT v Praze 

Thákurova 7/2077 

166 29 Praha 6 Dejvice 

A.1.3. Údaje o zpracovateli 

Bc. Pavla Ju í ková 

Arbesovo nám stí 5/71 

150 00  Praha 5 

eská republika 

e-mail: jurickova.p@seznam.cz 

A.2. Seznam vstupních podklad  

Mapy GIS, p eddiplomní projekt 

A.3. Údaje o území 

Parcely specifikovány v projektu, ohrani eny ulicemi Dvo ákovo náb eží, Lannova,Revolu ní. Nyn jší 

využití – sportovní h išt , parkování, nevyužívané neudržované prostory. Dosavadní využití pozemk  

bude zrušeno po dobu stavby. V rámci projektu nebylo požadováno dodržení ÚP a souvisejících 

regulativ  

A.4. Údaje o zm n  využití území 

Doba výstavby se p edpokládá na 24 m síc  – bude se odvíjet od základových pom r  a 

archeologických nález . Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury nejsou sou ástí 

projektu. 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

Staveništ  se nachází v památkové zón  k.ú Prahy 1. Nyní je pozemek využíván jako sportovišt  a 

d tská h išt . P ed zapo etím stavby bude pot eba archeologického pr zkumu pozemku z d vodu 

veliké pravd podobnosti naleziš  v dané lokalit . Území je v záplavové zón  pro Q2002.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.Ú el užívání stavby 

Funkce – galerie, vzd lávání, knihovna, restaurace a obchodní plochy. galerie pro d ti.  

B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Urbanistické ešení 

Umíst ním komplexu budov v severo- východní ásti se pozemek opticky rozd lí na n kolik ástí. 

Odsunutím od ulice Revolu ní hloub ji do pozemku vznikne na západní stran  piazzeta. Ta je napojena 

mírným svahem k náplavce a p ipojuje také p edprostor již stávajících budov poštovního muzea, 

vodárenské v že a barokního domu. Je uvažováno se zapojením t chto objekt  do konceptu ešení. 

Nebo  sou asný stav umíst ní technických služeb do historického objektu barokního domu není 

žádoucí. Tento objekt m že sloužit jako stálá expozice historie území Petrské tvrti. Na nároží této 

piazzety je dále navržen nový d m místo bývalých Elišš iných lázní, tak, aby se doplnil vstup do ulice 

Revolu ní. Nárožní d m po ítá s áste n  pr chozím p ízemím, kde krom  vstupu do objektu je také 

pasáž propojující ulici Revolu ní se sníženým parterem barokního domu. V jižní ásti sm rem ke 

stávajícím  bytovým dom m vzniká obytná ulice se zúženým profilem komunikace na jednosm rnou 

s postranním parkováním a cyklostezkou. Tato ást je v parteru tvo ena zahrádkami restaurace a 

kaváren odd lených od silnice stromovou alejí s lavi kami. V severní ásti vznikají díky dopravnímu 

ešení pozemku op rné zdi odd lující zát žovou komunikaci od galerie. Tyto plochy jsou využívány pro 

street artové um ní, a  už ízené galerií, i jako volná kreativní plocha pro návšt vníky. 

V návaznosti je pak schodišt  spojující náplavku s prostorem galerie. Samotný objekt je kompaktní 

hmota platformy propojující skulpturální objekty hlavní galerie moderního um ní a architektury a 

jednoduché hmoty s vnit ním atriem galerie pro d ti. Ve zcela východní ásti pozemku je navržen park 

v návaznosti na galerii pro d ti, která sou asn  umož uje volno asové odpolední aktivity. Dopravní 

situace p vodního pozemku je velmi komplikovaná. Mimoúrov ová k ižovatka jej rozd luje na dv  ásti 

a rychlostní komunikace je výraznou limitou okolí. Je tedy navrženo prodloužení T šnovského tunelu 

a vyvedení komunikace v jedné úrovni na Štefáník v most. Úrov ové ešení k ižovatky také umož uje 

posunout tramvajové zastávky p ed piazzetu. Jsou navrženy pro jednu soupravu o dvou nápravách.  

Architektonické ešení 

Hmoty budov vycházejí áste n  z archetypálních tvar , které jsou dále formovány do nových podob. 

R znorodá hladina st ech a jejich h eben , reaguje na okolní rostlé m sto, kde p i panoramatickém 

pohledu tém  nenajdeme dva stejn  vysoké ani tvarované domy vedle sebe. Zárove  však jsou 

uspo ádány do jedné dominantní hmoty v reakci na sousední objekty palácového typu.  Fasády budov 

jsou obloženy zav šenou fasádou z plechových šablon koso tvercového tvaru (obdoba šindele) ze 

slitiny m di a hliníku ady TECU gold se zlatým probarvením. Stejným zp sobem jsou oplášt né i 

st echy. D ležitá místa na budovách (vstupy, veliká prosklení do ur itých funkcí atd.) jsou orámována 

plechy s ernou povrchovou úpravou. Platforma propojující jednotlivé objekty má prov trávanou 

fasádu s obložením vláknocementových desek v jemném šedém odstínu dopln na o lehký obvodový 

pláš . V podobném m ítku rastru i odstínu je navržena dlažba parteru. Na tuto platformu se 

dostaneme schodišt m tubusu umíst ným u piazzety. Je zde navržena st ešní zahrada s intenzivní 

zelení a vyhlídkou. St ešní zahrada také kryje p edprostor d tské galerie a propojuje ob  budovy. 

V tomto míst  je pr zor , který je dopln n v p ízemí výsadbu o n kolika strom . Návšt vníci st ešní 

zahrady se tak mohou dostat k jejich korunám.  
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B.2.3. Celkové provozní ešení stavby 

Do hlavního objektu galerie moderního um ní se vstupuje rampou do úrovn  podzemního podlaží. 

Okolní vyspádování zeminy s travnatou úpravou vytvá í menší rekrea ní plochy. V prvním podzemním 

podlaží se nachází recepce, foyer, hygienická zázemí a šatny. Dále výstavní prostor voln  p ístupný 

a dopl kové obchodní plochy. Odd len  od okruhu návšt vník  je zde také okruh zásobování jak 

obchodních jednotek, tak galerie. P ístup z podzemních garáží umíst ných ve druhém podzemním 

podlaží je symetricky po stranách. Nad recepcí se nachází první ze skulpturálních objekt  galerie, 

který se otev eným stropem prolamuje p es všechna podlaží. Nabízí tak možnosti záv sných instalací. 

V p ízemí hlavní galerie se nachází kavárna, restaurace, p ednáškové sály a vstup do knihovny. Toto 

je dopln no výstavním prostorem v pasážích a také tubusem s t ídami pro výtvarné workshopy pro 

návšt vníky. Cílem bylo vytvo it prost edí, kde si lidé mohou vyzkoušet r zné výtvarné techniky, 

fotografii, i modelování architektury. Knihovna má vlastní vstup z jihu s recepcí a nachází se ve 

druhém skulpturálním tvaru objektu. V posledním objektu je umíst n výstavní prostor. V p ízemí má 

áste n  otev ený strop, který umož uje optické propojení s d ním v tubusu v prvním pat e. Zde se 

nachází bar/ vinárna, který je napojen na výstavní prostor pro p ípadné pot eby vernisáží. Je také 

možné propojení na st ešní zahradu. D tská galerie je navržena jako jednoduchá hmota s vnit ním 

atriem a krytým vstupem, kde jednotlivé t ídy pro výtvarné kurzy a volno asové aktivity jsou 

umíst ny podél ochozu u vstupu s p ímým p ístupem na terén a výstavní prostory jsou umíst ny do 

podzemního podlaží. Na konci budovy je umíst n vjezd do spole ných podzemních garáží pro ob  

galerie.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je ešen jako bezbariérový, s n kolika bezbariérovými toaletami. Mezi podlažími se dá dopravit 

výtahem s dostate nou velikostí pro invalidní vozík. Vstupy do budov jsou bezbariérové, vyrovnání 

výškových rozdíl  parteru také, pop ípad  je zajišt n výtah. 

B.2.5. Bezpe nost užívání stavby 

V objektu nejsou instalována žádná za ízení, která by vyžadovala zvláštní bezpe nostní opat ení p i 

provozu nad rámec návodu k použití. 

Veškeré instalace v objektu budou p edány do užívání až na základ  provedených revizních zkoušek. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

SSpodní stavba 

Objekt je založen na základové desce tl. 400 mm tzv. bílé vany s dodate nou povlakovou hydroizolací 

kv li zvýšené ochran  depozitá  a výstavních prostor umíst ných v podzemních podlažích. Deska je 

roznášena energetickými pilotami, jejichž rozm ry by byly p edm tem statického výpo tu. Suterénní 

st ny jsou železobetonové tl. 400 mm s tepelnou izolací.  

Izolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizola ní folie je vedena nad základovou deskou, pod úrovní plovoucí podlahy a je dotažena 

v soklu p es okraj XPS (350mm nad zemí).  

Svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. St ny o tlouš ce 200 a 

250mm, sloupy tvercové o rozm rech 500x500 mm. Posouzení v projektu. Tubus je tvo en jako 

ocelová p íhradová konstrukce z nosník  HEB 250mm s podep ením sloupky 250 x250 mm. V míst  

dilatace zdvojením konstruckí jsou betonové sloupy shodných rozm r  500x 500 mm s dilata ní spárou 

min. 25 mm. 

 

SSvislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou ešeny zdivem MULTIGIPS o tlouš ce 100mm a 150mm v sendvi ovém 

provedení v místech s vyššími akustickými požadavky a sklen nými p í kami u obchodních ploch. 

Instala ní p izdívky jsou ešeny  SDK p edst nami.  

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou železobetonové kazetové. Kazety o rozm rech 1200 x 1200mm jsou dopln ny pr vlaky o 

rozm rech 500x 800 mm. V místech šikmých st n jsou kazety nahrazeny dobetonováním stropní 

deskou tl. 250 mm. V míst  dilatace je vložené pole vykonzolováním desky tl. 250 mm. Zast ešení 

atria d tské galerie je tvo eno lomenými ocelovými nosníky lichob žníkového pr ezu.  

Výpln  otvor  

Okna jsou zvolena Schueco AWS75BS, hliníková. Pevné zasklení je tzv. bezrámové SKY-FRAME 3P. 

V p ízemí je po obvod  platformy použit lehký obvodový pláš  Schueco FW50, stejný systém je použit 

pro zast ešení atria d tské galerie.  

Exteriérové dve e jsou podle použitého zasklení. Interiérové dve e jsou sklen né / d ev né / 

bezpe nostní kovové. Na únikových cestách jsou s panikovým kováním a napojeny na centrální EZS. 

Nášlapné vrstvy podlah  

Ve spole ných prostorách je betonová dekora ní st rka. Podlaha druhého nadzemního podlaží je pro 

vyrovnání se st ešní zahradou navržena s instala ním meziprostorem pro vedení vzduchotechniky.  

Tepelná izolace 

Spodní stavba – XPS styrodur C 

Ostatní tepelné izolace jsou z minerální vlny viz projekt.  

Sou initele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce: 

Podlaha na zemin  – 0,30 W/m2K 

Obvodová st na – 0,16 W/m2K 

st echa – 0,16 W/m2K 

Výpo ty provedeny dle platných norem. 

Vn jší povrchy 

Fasáda domu je prov trávaná, zav šená na ásti s vláknocementovým obkladem Equitone v šedém 

provedení a na ástech z kosos tvercových plech  slitiny m di a hliníku ady TECU gold. St ešní 

krytina je ešena stejn . 

Záme nické konstrukce 

PRŮVODNÍ A SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA



PRŮVODNÍ A SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

V exteriéru je využito m d ných ošet ených plech . Vnit ní konstrukce bude specifikována 

architektem v provád cí dokumentaci. 

VVn jší plochy 

Vn jší plochy jsou dlážd né betonovými velkoformátovými dlaždicemi. St ešní zahrada je dopln na 

kontejnerovou zelení.  

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Vytáp ní, chlazení a úprava vzduchu 

Budova je áste n  nucen  v trána VZT jednotkami s rekupera ním vým níkem. O oh ev teplé vody a 

topení v budov  se stará tepelné erpadlo a energetické piloty.  

EPS, SHZ – bude specifikováno v provád cím projektu 

Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu v ulici Lannova. P ípojky správc  sítí budou 

v 1.NP objektu. 

Napojené sít  – ve ejný vodovod, plynovod, splašková a deš ová kanalizace, elekt ina 

B.2.8. Požárn  technické ešení 

P ístupová komunikace je umíst na v ulici Lannova a umož uje p ístup požárních vozidel. Objekt je 

za azen ve skupin  OB4. Výtahy u schodiš  jsou vždy ešeny jako evakua ní s vlastním záložním 

zdrojem energie. Objekt má celkem 4 úniková schodišt  ešena jako CHÚC typu B. Slepá ramena chodeb 

jsou kratší než 10m, nejdelší vzdálenost úniku ke schodišti je 18m. Objekt je osazen stabilním hasícím 

za ízením a EPS. P enosné hasící p ístroje jsou v komunika ních chodbách v maximální vzdálenosti 20 

m. všechny CHÚC ústí na volné prostranství. Kapacita osob výstavních prostor t etího krystalu je 

stanovena výpo tem na 65 osob na podlaží. Toho bude dosaženo kontrolou prodeje lístk  i vstupu 

ostrahou.  

Konstrukce objektu je z neho lavých materiál  skupiny DP1. 

Rozd lení do PÚ – samostatným celkem jsou: výstavní plochy, obchodní jednotky, podzemní garáže, 

restaura ní plochy, hygienická zázemí, kancelá e správy budovy, jednotlivá podlaží knihovny a u ebny.  

 

 

B.2.9. Zásady hospoda ení energiemi 

Budova je navržena jako nízkoenergetická. Energetická náro nost budovy byla vyhodnocena jako BB – 

velmi úsporná.  

Sou initele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce: 

Podlaha na zemin  – 0,30 W/m2K 

Obvodová st na – 0,16 W/m2K 

st echa – 0,16 W/m2K 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby a prost edí 

Budova je opat ena nuceným v tráním ve spole ných prostorách. Budova spl uje požadavky na 

osv tlení. 

Budova jako taková b hem svého používání nebude mít vliv na okolí 

B.2.11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky prost edí  

Spodní stavba je s protiradonovou hydroizola ní fólií, prostupy instalací jsou ádn  provedeny. 

Spodní voda bude zachycena lepeným XPS. Lokalita není seizmicky aktivní. Výpln  otvor  i ostatní 

konstrukce spl ují požadavky na zvukový útlum a interiér tedy není zatížen hlukovým smogem. 

B.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu v ulici Lannova. P ípojky správc  sítí budou 

v 1.NP objektu. 

P ipojené sít  – elekt ina, pitná voda, deš ová a splašková kanalizace, plyn. 

B.4. Dopravní ešení 

Parkování je ešeno na pozemku v návaznosti na komunikaci ulice Lannova a podzemním parkováním 

v objektu.  

Územím prochází nov  vytvo ená hlavní trasa pro p ší propojující Starom stské nám stí a náplavku. 

Cyklostezky procházejí v t sné blízkosti – Dvo ákovo náb eží. P vodní mimoúrov ové ešení 

komunikace je nahrazeno úrov ovou k ižovatkou. Ulice Lannova je nov  jako jednosm rná.  

B.4. ešení vegetace a terénních úprav 

Na pozemku je vykácena p vodní vegetace, která je neudržována. P vodní osazení aleje v ulici 

Lannova bude v rámci možností podle stavu d evin p esazeno. Nov  osazené stromy (viz. situace) 

zlepši pom ry na pozemku a zp íjemní okolí. Terénní úpravy se týkají srovnání svažitých ásti 

s p echodovými rampami pro lepší pr chodnost a využitelnost území.  

B.6. Popis vlivu na životní prost edí 

Není sou ástí projektu 

B.7. Vliv na obyvatelstvo 

Není sou ástí projektu 

B.8. Zásady organizace výstavby 

Není sou ásti projektu. 
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STATICKÁ ČÁST- BETONOVÉ KONSTRUKCE- technická zpráva

Základní údaje o projektu 
1.1. Obecný popis stavby 

P edm tem projektu je galerie moderního um ní s komer ními prostory v 1.NP 
a 1PP. Pod objektem se nacházejí podzemní garáže. Objekt bude zasazen do 
severní ásti pozemku slou ením více parcel u ulic Lannova a Revolu ní. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít , které jsou vedeny v p ilehlé 
komunikaci. Stavbou nebudou dot eny žádné stávající objekty. Objekt se 
nachází v záplavovém území eky Vltavy.  

1.2. Podklady pro zhotovení projektu 

Projektová dokumentace stavebn  architektonického ešení objektu 
SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení 

- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ást 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
SN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
SN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
SN EN 13670 Provád ní betonových konstrukcí 

Podklady výrobce bednících dílc  

1.3. Použitý software 

AutoCAD 2015  

Základní charakteristika konstruk ního ešení 
2.1. Urbanistické, architektonické a dispozi ní ešení stavby 

P edm tem projektu je galerie kombinovaná z platformy pravidelného 
obdélníkového p dorysu s plochou pochozí st echou s intenzivním 
ozelen ním a krystalovými strukturami 3 objekt  (se dv ma, ty mi a sedmi 
nadzemními a dv ma podzemními podlažími. Celkové p dorysné rozm ry 
nosné konstrukce objektu jsou 30,5m x 80,5 m. Konstruk ní výška nadzemních 
podlaží je 4500 mm, konstruk ní výška suterénu 4500 pro komer ní plochy a  
3500 mm pro garáže. V 1.PP se nacházejí obchodní jednotky, výstavní plochy, 
zázemí galerie, depozitá e. V 1. NP jsou umíst ny vzd lávací funkce, 
restaurace  a výstavní plocha.  V jednom z krystalových objekt  je knihovna. 
Zbývající nadzemní podlaží tvo í výstavní plochy.  

2.2. Technické ešení stavby 

Objekt je založen na základové desce tzv. bílé vany. Nosný systém budovy je 
kombinovaný –st nový dopln ný o sloupy. Stropní konstrukce jsou monolitické 
železobetonové kazetové, s využitím bednících dílc , v ásti suterénu a v 1. 
NP deskové.  Hlavní schodišt  je ešeno jako železobetonové deskové 
monolitické dvouramenné. Ztužení objektu je zajišt no obvodovými st nami. 
Sou ástí objektu jsou také ocelovo - sklen ná schodišt  a ocelová konstrukce 
koridoru. 

2.3. Materiálové ešení stavby 

Konstrukce je navržena ze železobetonu. 
Základy a suterénní ŽB st ny: železobetonové, beton C25/30 XC2 (CZ) – 
Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 
Nosné st ny, sloupy, stropní konstrukce, schodišt : železobetonové, 
beton 30/37 XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 
Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 

 
 
 
  

Zatížení 
Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot 
návrhových je nutno provést p enásobení pat i ným díl ím sou initelem 
bezpe nosti, který byl uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro prom nná 
zatížení. 

3.1. Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3.  
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Vlastní tíhy jednotlivých podlah jsou rozepsány ve statickém výpo tu. Pro 
výpo et byla zjednodušen  a bezpe n  uvažována konstantní hodnota 1,6 
kN/m2 na celé ploše nadzemních podlaží, tíha protiskluzného epoxidového 
nát ru v suterénu byla zanedbána. Tíha st ešního plášt  s intenzivní zelení je 
3,0  kN/m2.  

Suterénní st ny budou zatíženy zemním tlakem od zásypu provedeného 
z nenamrzavé zeminy o objemové hmotnosti 19,5 kN/m2, pro kterou byl 
stanoven sou initel zemního tlaku v klidu na hodnotu 0,47. 

3.2. Zatížení p í kami 

Akustické nenosné st ny ze zdiva POROTHERM 15 AKU P+D na oby ejnou 
maltu mají plošnou tíhu 3,62 kN/m2. P emístitelné sádrokartonové p í ky v 1. 
NP, jejichž plošná tíha je 0,25 kN/m2, jsou pro výpo et nahrazeny náhradním 
rovnom rným zatížením stropní konstrukce o velikosti 0,5 kN/m2. Ostatní d lící 
p í ky v objektu jsou zd né tlouš ky 100 a 150 mm. Z d vodu neznámého 
konkrétního rozmíst ní p í ek je zatížení od jejich vlastní tíhy zapo ítání 
pomocí náhradního rovnom rného plošného zatížením stropní desky o 
velikosti 1,2 kN/m2. 

3.3. Užitná zatížení 

Na parkovacích plochách v 1.PP je uvažováno zatížení 2,5 kN/m2 (kategorie F 
dle SN EN 1991-1-1).  

V komer ních prostorech v 1.NP je uvažováno zatížení 5 kN/m2 (kategorie D1 
dle SN EN 1991-1-1).  

Ve výstavních prostorech  objektu je uvažováno zatížení 4 kN/m2 pro stropní 
konstrukce, 3 kN/m2 pro schodišt .  

Zatížení sn hem: 

Budova se nachází v Praze, má plochou st echu a je situována v terénu s 
normální topografií, kde nebude docházet k významným p esun m sn hu 
vlivem v tru. Stanoveno bylo charakteristické zatížení sn hem 1,5 kN/m2. 
Sn hová oblast I. 

3.4. Zatížení v trem 

Nebylo p edm tem výpo tu.  

 

 

Nosný systém 
4.1. Svislé nosné konstrukce 

ŽB nosné st ny v 1.PP a 1.NP jsou monolitické tlouš ky 250 mm. Uvnit  dispozice 
1.PP a 1.NP jsou navrženy ŽB sloupy tvercového pr ezu 500x500 mm. Poloha 
otvor  ve st nách je dána výkresy tvaru. Vyztužení ŽB prvk  bude zajišt no 
betoná skou výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpo tem, který 
bude proveden v následující fázi projektové dokumentace. 

4.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. V 1.PP a 1. NP je 
navržena obousm rn  pnutá podep ená deska tlouš ky 450 mm, která je 
vyleh ena kazetami 1200 x 1200 mm. Po obvodu je podep ena pr vlaky 500x 
800 mm.  

Ve všech stropních konstrukcích se budou nacházet prostupy pro rozvody 
vody, kanalizace a vzduchotechniky. Rozm ry prostup  (max. 400x1000 mm) 
nevyžadují speciální statická opat ení, posta í shrnutí výztuže z oblasti otvoru 
do okraje desky a olemování okraj  desky výztuží v souladu s výkresy výztuže. 
V tší prostupy vyžadují statický výpo et. 

Nosné i konstruk ní vyztužení desek a trám  bude zajišt no betoná skou 
výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpo tem, který bude 
proveden v následující fázi projektové dokumentace. 

 

4.3. Svislé komunika ní prvky 

Hlavní schodišt  budovy je monolitické železobetonové deskové 
dvouramenné. Jednotlivé desky jsou ešeny jako jednosm rn  pnuté. Tlouš ky 
podest a mezipodest budou shodné s tlouš kou stropních desek nadzemních 
podlaží (250 mm), tlouš ka desky schodiš ového ramene byla stanovena 
z detailu napojení na podestu jako 170 mm. Schodiš ové stupn  budou 
betonovány sou asn  s deskou, jejich výška bude 170 mm a ší ka 300 mm. 

Schodiš ová ramena budou monoliticky spojena s podestou a mezipodestou 
a oddilatována od schodiš ových st n. Mezipodesty a podesty budou 
z d vodu akustického odd lení uloženy do podélných schodiš ových st n 
pomocí izola ních box  HALFEN HBB-O (kloubové uložení). 

Pro p ístup do podzemních garáží bude z ízena ŽB rampa tlouš ky 200 mm ve 
sklonu 14 %. Rampa bude založena na loži ze zhutn né št rkodrti a bude 
oddilatována od op rných ŽB st n po stranách rampy. 

 



NÁHLED VÝKRESU TVARU  M 1:250............................64

VÝKRES V PLNÉ VELIKOSTI UMÍSTĚN NA CD A BUDE PREZENTOVÁN PŘI OBHAJOBĚ.



SCHÉMA NAPOJENÍ DISPOZICE NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM KAZET 1PP.  M 1:250............................65



SCHÉMA NAPOJENÍ DISPOZICE NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM KAZET 1NP.  M 1:250............................66



SCHÉMA NAPOJENÍ DISPOZICE NA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM KAZET 2NP.  M 1:250............................67



69

TZB ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA



TZB ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČÁST  - KONCEPCE 
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TZB ČÁST 

 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 

(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 
Hodnocení obálky 

 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 1 850,0 m2 stávající doporučení 

  Cl 
 
 
 

0,3 
 
 

0,6 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 
    0,33 
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

 
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 

      
 
 
      
 
 
      
 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,28       

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,27 m2/m3 

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

Uem 0,26 0,52 (0,65) 0,86 1,16 1,46 2,19 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 19.5.2016 

Štítek vypracoval Bc. Pavla Juříčková 
 
(Kvalifikace) 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

galerie Lannova - diplomní projekt 

ulice Lannova, Praha 

     , č.kat.       

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

71 650,0 m3 

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

19 144,0 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,27 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 
[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

okna 2 985,0 0,90 1,70 (1,20) 1,15 3 089,5 

vnejší stěny 3 802,0 0,16 0,38 (0,25) 1,00 608,3 

podlaha na zemině 4 250,0 0,30 0,45  (0,30) 0,49 456,9 

střecha šikmá do 45° 1 417,0 0,16 0,24  (0,16) 1,00 226,7 

zeď ve styku se zeminou 2 436,0 0,30 0,45  (0,30) 0,49 358,1 

plochá střecha 4 254,0 0,15 0,24  (0,16) 1,00 638,1 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 19 144,0    5 377,6 

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

TZB ČÁST - PENB
 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 5 377,6 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,28 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,65 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,86 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,46 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,26 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,52 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,65) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,86 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,16 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,46 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,19 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  19.5.2016 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Pavla Juříčková 

IČ:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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open space prostory - výstavní prostory

zázemí a sklady

kavárna / restaurace

úniková cesta - schodiště

přednáškový sál a ateliér

kanceláře

toalety

TZB ČÁST - SCHÉMA FUNKCÍ
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Legenda

VZ
T

VZ
T

TZB ČÁST  - SCHÉMA VEDENÍ
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