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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 široké veřejnosti v oblasti architektury a současně kreativní prostředí pro návštěvníky prostřednictvím tubusu s workshopy. Nabízí také specializovanou knihovnu. Hmotové řešení dominantních 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 hmota 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 odpolední 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 education in the field 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 restaurants, 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 specifically
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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PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
KLADY:
Pozemek je pro galerii výhodně situován v návaznosti na doprou dostupnost městské hromadné dopravy a hlavních turistických pěších tahů po nábřeží, 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 napojení 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 směrem 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 dopravní 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 parter 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 západní straně piazzeta. Ta je napojena mírným svahem k náplavce a připojuje také
předprostor již stávajících budov poštovního muzea, vodárenské věže a barokního 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 profilem komunikace na jednosměrnou s postranním parkováním a cyklostezkou. Tato část je v parteru tvořena
zahrádkami restaurace a kaváren oddělených od silnice stromovou alejí s lavičkami. V severní části vznikají díky dopravnímu řešení pozemku opěrné zdi oddělující
zátěžovou komunikaci od galerie. Tyto plochy jsou využívány pro street artové umění, 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 východní 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. Prřvodní zpráva
A.1. Identifikaúní údaje

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1.Úúel užívání stavby
Funkce – galerie, vzdĈlávání, knihovna, restaurace a obchodní plochy. galerie pro dĈti.

A.1.1 Údaje o stavbĈ
B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické Ńešení
Urbanistické Ńešení
Název stavby: Galerie u Vltavy-Lannova/Revoluúní

Mapy GIS, pŃeddiplomní projekt

UmístĈním komplexu budov v severo- východní úásti se pozemek opticky rozdĈlí na nĈkolik úástí.
Odsunutím od ulice Revoluúní hloubĈji do pozemku vznikne na západní stranĈ piazzeta. Ta je napojena
mírným svahem k náplavce a pŃipojuje také pŃedprostor již stávajících budov poštovního muzea,
vodárenské vĈže a barokního domu. Je uvažováno se zapojením tĈchto objektř do konceptu Ńešení.
Neboŏ souúasný stav umístĈní technických služeb do historického objektu barokního domu není
žádoucí. Tento objekt mřže sloužit jako stálá expozice historie území Petrské útvrti. Na nároží této
piazzety je dále navržen nový dřm místo bývalých Eliššúiných lázní, tak, aby se doplnil vstup do ulice
Revoluúní. Nárožní dřm poúítá s úásteúnĈ prřchozím pŃízemím, kde kromĈ vstupu do objektu je také
pasáž propojující ulici Revoluúní se sníženým parterem barokního domu. V jižní úásti smĈrem ke
stávajícím bytovým domřm vzniká obytná ulice se zúženým profilem komunikace na jednosmĈrnou
s postranním parkováním a cyklostezkou. Tato úást je v parteru tvoŃena zahrádkami restaurace a
kaváren oddĈlených od silnice stromovou alejí s laviúkami. V severní úásti vznikají díky dopravnímu
Ńešení pozemku opĈrné zdi oddĈlující zátĈžovou komunikaci od galerie. Tyto plochy jsou využívány pro
street artové umĈní, aŏ už Ńízené galerií, úi jako volná kreativní plocha pro návštĈvníky.
V návaznosti je pak schodištĈ spojující náplavku s prostorem galerie. Samotný objekt je kompaktní
hmota platformy propojující skulpturální objekty hlavní galerie moderního umĈní a architektury a
jednoduché hmoty s vnitŃním atriem galerie pro dĈti. Ve zcela východní úásti pozemku je navržen park
v návaznosti na galerii pro dĈti, která souúasnĈ umožĴuje volnoúasové odpolední aktivity. Dopravní
situace přvodního pozemku je velmi komplikovaná. MimoúrovĴová kŃižovatka jej rozdĈluje na dvĈ úásti
a rychlostní komunikace je výraznou limitou okolí. Je tedy navrženo prodloužení TĈšnovského tunelu
a vyvedení komunikace v jedné úrovni na Štefáníkřv most. ÚrovĴové Ńešení kŃižovatky také umožĴuje
posunout tramvajové zastávky pŃed piazzetu. Jsou navrženy pro jednu soupravu o dvou nápravách.

A.3. Údaje o území

Architektonické Ńešení

Parcely specifikovány v projektu, ohraniúeny ulicemi DvoŃákovo nábŃeží, Lannova,Revoluúní. NynĈjší
využití – sportovní hŃištĈ, parkování, nevyužívané neudržované prostory. Dosavadní využití pozemkř
bude zrušeno po dobu stavby. V rámci projektu nebylo požadováno dodržení ÚP a souvisejících
regulativř

Hmoty budov vycházejí úásteúnĈ z archetypálních tvarř, které jsou dále formovány do nových podob.
Rřznorodá hladina stŃech a jejich hŃebenř, reaguje na okolní rostlé mĈsto, kde pŃi panoramatickém
pohledu témĈŃ nenajdeme dva stejnĈ vysoké ani tvarované domy vedle sebe. ZároveĴ však jsou
uspoŃádány do jedné dominantní hmoty v reakci na sousední objekty palácového typu. Fasády budov
jsou obloženy zavĈšenou fasádou z plechových šablon kosoútvercového tvaru (obdoba šindele) ze
slitiny mĈdi a hliníku Ńady TECU gold se zlatým probarvením. Stejným zpřsobem jsou opláštĈné i
stŃechy. Dřležitá místa na budovách (vstupy, veliká prosklení do urúitých funkcí atd.) jsou orámována
plechy s úernou povrchovou úpravou. Platforma propojující jednotlivé objekty má provĈtrávanou
fasádu s obložením vláknocementových desek v jemném šedém odstínu doplnĈna o lehký obvodový
plášŏ. V podobném mĈŃítku rastru i odstínu je navržena dlažba parteru. Na tuto platformu se
dostaneme schodištĈm tubusu umístĈným u piazzety. Je zde navržena stŃešní zahrada s intenzivní
zelení a vyhlídkou. StŃešní zahrada také kryje pŃedprostor dĈtské galerie a propojuje obĈ budovy.
V tomto místĈ je prřzor , který je doplnĈn v pŃízemí výsadbu o nĈkolika stromř. NávštĈvníci stŃešní
zahrady se tak mohou dostat k jejich korunám.

Místo stavby: ulice Lannova, Praha 1, ùR

A.1.2. Údaje o žadateli
Fakulta stavební ùVUT v Praze
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

A.1.3. Údaje o zpracovateli
Bc. Pavla JuŃíúková
Arbesovo námĈstí 5/71
150 00 Praha 5
ùeská republika
e-mail: jurickova.p@seznam.cz

A.2. Seznam vstupních podkladř

A.4. Údaje o zmĈnĈ využití území
Doba výstavby se pŃedpokládá na 24 mĈsícř – bude se odvíjet od základových pomĈrř a
archeologických nálezř. Požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury nejsou souúástí
projektu.

B. Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby
StaveništĈ se nachází v památkové zónĈ k.ú Prahy 1. Nyní je pozemek využíván jako sportovištĈ a
dĈtská hŃištĈ. PŃed zapoúetím stavby bude potŃeba archeologického prřzkumu pozemku z dřvodu
veliké pravdĈpodobnosti nalezišŏ v dané lokalitĈ. Území je v záplavové zónĈ pro Q2002.
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B.2.3. Celkové provozní Ńešení stavby
Do hlavního objektu galerie moderního umĈní se vstupuje rampou do úrovnĈ podzemního podlaží.
Okolní vyspádování zeminy s travnatou úpravou vytváŃí menší rekreaúní plochy. V prvním podzemním
podlaží se nachází recepce, foyer, hygienická zázemí a šatny. Dále výstavní prostor volnĈ pŃístupný
a doplĴkové obchodní plochy. OddĈlenĈ od okruhu návštĈvníkř je zde také okruh zásobování jak
obchodních jednotek, tak galerie. PŃístup z podzemních garáží umístĈných ve druhém podzemním
podlaží je symetricky po stranách. Nad recepcí se nachází první ze skulpturálních objektř galerie,
který se otevŃeným stropem prolamuje pŃes všechna podlaží. Nabízí tak možnosti závĈsných instalací.
V pŃízemí hlavní galerie se nachází kavárna, restaurace, pŃednáškové sály a vstup do knihovny. Toto
je doplnĈno výstavním prostorem v pasážích a také tubusem s tŃídami pro výtvarné workshopy pro
návštĈvníky. Cílem bylo vytvoŃit prostŃedí, kde si lidé mohou vyzkoušet rřzné výtvarné techniky,
fotografii, úi modelování architektury. Knihovna má vlastní vstup z jihu s recepcí a nachází se ve
druhém skulpturálním tvaru objektu. V posledním objektu je umístĈn výstavní prostor. V pŃízemí má
úásteúnĈ otevŃený strop, který umožĴuje optické propojení s dĈním v tubusu v prvním patŃe. Zde se
nachází bar/ vinárna, který je napojen na výstavní prostor pro pŃípadné potŃeby vernisáží. Je také
možné propojení na stŃešní zahradu. DĈtská galerie je navržena jako jednoduchá hmota s vnitŃním
atriem a krytým vstupem, kde jednotlivé tŃídy pro výtvarné kurzy a volnoúasové aktivity jsou
umístĈny podél ochozu u vstupu s pŃímým pŃístupem na terén a výstavní prostory jsou umístĈny do
podzemního podlaží. Na konci budovy je umístĈn vjezd do spoleúných podzemních garáží pro obĈ
galerie.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Objekt je Ńešen jako bezbariérový, s nĈkolika bezbariérovými toaletami. Mezi podlažími se dá dopravit
výtahem s dostateúnou velikostí pro invalidní vozík. Vstupy do budov jsou bezbariérové, vyrovnání
výškových rozdílř parteru také, popŃípadĈ je zajištĈn výtah.

B.2.5. Bezpeúnost užívání stavby
V objektu nejsou instalována žádná zaŃízení, která by vyžadovala zvláštní bezpeúnostní opatŃení pŃi
provozu nad rámec návodu k použití.

dilatace zdvojením konstruckí jsou betonové sloupy shodných rozmĈrř 500x 500 mm s dilataúní spárou
min. 25 mm.

Svislé nenosné konstrukce
Svislé nenosné konstrukce jsou Ńešeny zdivem MULTIGIPS o tloušŏce 100mm a 150mm v sendviúovém
provedení v místech s vyššími akustickými požadavky a sklenĈnými pŃíúkami u obchodních ploch.
Instalaúní pŃizdívky jsou Ńešeny SDK pŃedstĈnami.
Vodorovné konstrukce
Stropy jsou železobetonové kazetové. Kazety o rozmĈrech 1200 x 1200mm jsou doplnĈny prřvlaky o
rozmĈrech 500x 800 mm. V místech šikmých stĈn jsou kazety nahrazeny dobetonováním stropní
deskou tl. 250 mm. V místĈ dilatace je vložené pole vykonzolováním desky tl. 250 mm. ZastŃešení
atria dĈtské galerie je tvoŃeno lomenými ocelovými nosníky lichobĈžníkového prřŃezu.
VýplnĈ otvorř
Okna jsou zvolena Schueco AWS75BS, hliníková. Pevné zasklení je tzv. bezrámové SKY-FRAME 3P.
V pŃízemí je po obvodĈ platformy použit lehký obvodový plášŏ Schueco FW50, stejný systém je použit
pro zastŃešení atria dĈtské galerie.
Exteriérové dveŃe jsou podle použitého zasklení. Interiérové dveŃe jsou sklenĈné / dŃevĈné /
bezpeúnostní kovové. Na únikových cestách jsou s panikovým kováním a napojeny na centrální EZS.
Nášlapné vrstvy podlah
Ve spoleúných prostorách je betonová dekoraúní stĈrka. Podlaha druhého nadzemního podlaží je pro
vyrovnání se stŃešní zahradou navržena s instalaúním meziprostorem pro vedení vzduchotechniky.
Tepelná izolace

Veškeré instalace v objektu budou pŃedány do užívání až na základĈ provedených revizních zkoušek.

Spodní stavba – XPS styrodur C

B.2.6 Základní charakteristika objektu

Ostatní tepelné izolace jsou z minerální vlny viz projekt.

Spodní stavba
Souúinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce:
Objekt je založen na základové desce tl. 400 mm tzv. bílé vany s dodateúnou povlakovou hydroizolací
kvřli zvýšené ochranĈ depozitáŃř a výstavních prostor umístĈných v podzemních podlažích. Deska je
roznášena energetickými pilotami, jejichž rozmĈry by byly pŃedmĈtem statického výpoútu. Suterénní
stĈny jsou železobetonové tl. 400 mm s tepelnou izolací.

Podlaha na zeminĈ – 0,30 W/m2K
Obvodová stĈna – 0,16 W/m2K
stŃecha – 0,16 W/m2K

Izolace proti zemní vlhkosti
Výpoúty provedeny dle platných norem.
Hydroizolaúní folie je vedena nad základovou deskou, pod úrovní plovoucí podlahy a je dotažena
v soklu pŃes okraj XPS (350mm nad zemí).
Svislé nosné konstrukce
Hlavní nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. StĈny o tloušŏce 200 a
250mm, sloupy útvercové o rozmĈrech 500x500 mm. Posouzení v projektu. Tubus je tvoŃen jako
ocelová pŃíhradová konstrukce z nosníkř HEB 250mm s podepŃením sloupky 250 x250 mm. V místĈ

VnĈjší povrchy
Fasáda domu je provĈtrávaná, zavĈšená na úásti s vláknocementovým obkladem Equitone v šedém
provedení a na úástech z kososútvercových plechř slitiny mĈdi a hliníku Ńady TECU gold. StŃešní
krytina je Ńešena stejnĈ.
Zámeúnické konstrukce
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PRŮVODNÍ A SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
V exteriéru je využito mĈdĈných ošetŃených plechř. VnitŃní konstrukce bude specifikována
architektem v provádĈcí dokumentaci.

Budova jako taková bĈhem svého používání nebude mít vliv na okolí

VnĈjší plochy

Spodní stavba je s protiradonovou hydroizolaúní fólií, prostupy instalací jsou ŃádnĈ provedeny.
Spodní voda bude zachycena lepeným XPS. Lokalita není seizmicky aktivní. VýplnĈ otvorř i ostatní
konstrukce splĴují požadavky na zvukový útlum a interiér tedy není zatížen hlukovým smogem.

VnĈjší plochy jsou dláždĈné betonovými velkoformátovými dlaždicemi. StŃešní zahrada je doplnĈna
kontejnerovou zelení.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaŃízení

B.2.11. Ochrana stavby pŃed negativními úúinky prostŃedí

B.3. Napojení na technickou infrastrukturu

VytápĈní, chlazení a úprava vzduchu

Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu v ulici Lannova. PŃípojky správcř sítí budou
v 1.NP objektu.

Budova je úásteúnĈ nucenĈ vĈtrána VZT jednotkami s rekuperaúním výmĈníkem. O ohŃev teplé vody a
topení v budovĈ se stará tepelné úerpadlo a energetické piloty.

PŃipojené sítĈ – elektŃina, pitná voda, dešŏová a splašková kanalizace, plyn.

EPS, SHZ – bude specifikováno v provádĈcím projektu
Objekt je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu v ulici Lannova. PŃípojky správcř sítí budou
v 1.NP objektu.
Napojené sítĈ – veŃejný vodovod, plynovod, splašková a dešŏová kanalizace, elektŃina

B.2.8. PožárnĈ technické Ńešení
PŃístupová komunikace je umístĈna v ulici Lannova a umožĴuje pŃístup požárních vozidel. Objekt je
zaŃazen ve skupinĈ OB4. Výtahy u schodišŏ jsou vždy Ńešeny jako evakuaúní s vlastním záložním
zdrojem energie. Objekt má celkem 4 úniková schodištĈ Ńešena jako CHÚC typu B. Slepá ramena chodeb
jsou kratší než 10m, nejdelší vzdálenost úniku ke schodišti je 18m. Objekt je osazen stabilním hasícím
zaŃízením a EPS. PŃenosné hasící pŃístroje jsou v komunikaúních chodbách v maximální vzdálenosti 20
m. všechny CHÚC ústí na volné prostranství. Kapacita osob výstavních prostor tŃetího krystalu je
stanovena výpoútem na 65 osob na podlaží. Toho bude dosaženo kontrolou prodeje lístkř i vstupu
ostrahou.
Konstrukce objektu je z nehoŃlavých materiálř skupiny DP1.
RozdĈlení do PÚ – samostatným celkem jsou: výstavní plochy, obchodní jednotky, podzemní garáže,
restauraúní plochy, hygienická zázemí, kanceláŃe správy budovy, jednotlivá podlaží knihovny a uúebny.

B.4. Dopravní Ńešení
Parkování je Ńešeno na pozemku v návaznosti na komunikaci ulice Lannova a podzemním parkováním
v objektu.
Územím prochází novĈ vytvoŃená hlavní trasa pro pĈší propojující StaromĈstské námĈstí a náplavku.
Cyklostezky procházejí v tĈsné blízkosti – DvoŃákovo nábŃeží. Přvodní mimoúrovĴové Ńešení
komunikace je nahrazeno úrovĴovou kŃižovatkou. Ulice Lannova je novĈ jako jednosmĈrná.

B.4. łešení vegetace a terénních úprav
Na pozemku je vykácena přvodní vegetace, která je neudržována. Přvodní osazení aleje v ulici
Lannova bude v rámci možností podle stavu dŃevin pŃesazeno. NovĈ osazené stromy (viz. situace)
zlepši pomĈry na pozemku a zpŃíjemní okolí. Terénní úpravy se týkají srovnání svažitých úásti
s pŃechodovými rampami pro lepší prřchodnost a využitelnost území.

B.6. Popis vlivu na životní prostŃedí
Není souúástí projektu

B.7. Vliv na obyvatelstvo
Není souúástí projektu

B.8. Zásady organizace výstavby
Není souúásti projektu.

B.2.9. Zásady hospodaŃení energiemi
Budova je navržena jako nízkoenergetická. Energetická nároúnost budovy byla vyhodnocena jako B –
velmi úsporná.
Souúinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce:
Podlaha na zeminĈ – 0,30 W/m2K
Obvodová stĈna – 0,16 W/m2K
stŃecha – 0,16 W/m2K

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby a prostŃedí
Budova je opatŃena nuceným vĈtráním ve spoleúných prostorách. Budova splĴuje požadavky na
osvĈtlení.
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STATICKÁ ČÁST- BETONOVÉ KONSTRUKCE- technická zpráva
Základní údaje o projektu

 Základní charakteristika konstrukĀního Ģešení

1.1. Obecný popis stavby

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziĀní Ģešení stavby

PĢedmďtem projektu je galerie moderního umďní s komerĀními prostory v 1.NP
a 1PP. Pod objektem se nacházejí podzemní garáže. Objekt bude zasazen do
severní Āásti pozemku slouĀením více parcel u ulic Lannova a RevoluĀní.
Objekt bude napojen na inženýrské sítď, které jsou vedeny v pĢilehlé
komunikaci. Stavbou nebudou dotĀeny žádné stávající objekty. Objekt se
nachází v záplavovém území Ģeky Vltavy.

PĢedmďtem projektu je galerie kombinovaná z platformy pravidelného
obdélníkového pĪdorysu s plochou pochozí stĢechou s intenzivním
ozelenďním a krystalovými strukturami 3 objektĪ (se dvďma, ĀtyĢmi a sedmi
nadzemními a dvďma podzemními podlažími. Celkové pĪdorysné rozmďry
nosné konstrukce objektu jsou 30,5m x 80,5 m. KonstrukĀní výška nadzemních
podlaží je 4500 mm, konstrukĀní výška suterénu 4500 pro komerĀní plochy a
3500 mm pro garáže. V 1.PP se nacházejí obchodní jednotky, výstavní plochy,
zázemí galerie, depozitáĢe. V 1. NP jsou umístďny vzdďlávací funkce,
restaurace a výstavní plocha. V jednom z krystalových objektĪ je knihovna.
Zbývající nadzemní podlaží tvoĢí výstavní plochy.

1.2. Podklady pro zhotovení projektu









Projektová dokumentace stavebnď architektonického Ģešení objektu
ÿSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ÿSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ÿást 1-1: Obecná zatížení
- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ÿSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ÿást 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ÿSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ÿSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ÿSN EN 13670 Provádďní betonových konstrukcí
Podklady výrobce bednících dílcĪ

1.3. Použitý software


AutoCAD 2015

2.2. Technické Ģešení stavby
Objekt je založen na základové desce tzv. bílé vany. Nosný systém budovy je
kombinovaný –stďnový doplnďný o sloupy. Stropní konstrukce jsou monolitické
železobetonové kazetové, s využitím bednících dílcĪ, v Āásti suterénu a v 1.
NP deskové. Hlavní schodištď je Ģešeno jako železobetonové deskové
monolitické dvouramenné. Ztužení objektu je zajištďno obvodovými stďnami.
SouĀástí objektu jsou také ocelovo - sklenďná schodištď a ocelová konstrukce
koridoru.
2.3. Materiálové Ģešení stavby
Konstrukce je navržena ze železobetonu.

Základy a suterénní ŽB stďny: železobetonové, beton C25/30 XC2 (CZ) –
Cl 0,2 – Dmax 16 – S3.

Nosné stďny, sloupy, stropní konstrukce, schodištď: 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 pĢenásobení patĢiĀným dílĀím souĀinitelem
bezpeĀnosti, který byl uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro promďnná
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 výpoĀtu. Pro
výpoĀet byla zjednodušenď a bezpeĀnď uvažována konstantní hodnota 1,6
kN/m2 na celé ploše nadzemních podlaží, tíha protiskluzného epoxidového
nátďru v suterénu byla zanedbána. Tíha stĢešního pláštď s intenzivní zelení je
3,0 kN/m2.

 Nosný systém
4.1. Svislé nosné konstrukce

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

ŽB nosné stďny v 1.PP a 1.NP jsou monolitické tloušĨky 250 mm. UvnitĢ dispozice
1.PP a 1.NP jsou navrženy ŽB sloupy Ātvercového prĪĢezu 500x500 mm. Poloha
otvorĪ ve stďnách je dána výkresy tvaru. Vyztužení ŽB prvkĪ bude zajištďno
betonáĢskou výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpoĀtem, který
bude proveden v následující fázi projektové dokumentace.

3.2. Zatížení pĢíĀkami

4.2. Vodorovné nosné konstrukce

Akustické nenosné stďny ze zdiva POROTHERM 15 AKU P+D na obyĀejnou
maltu mají plošnou tíhu 3,62 kN/m2. PĢemístitelné sádrokartonové pĢíĀky v 1.
NP, jejichž plošná tíha je 0,25 kN/m2, jsou pro výpoĀet nahrazeny náhradním
rovnomďrným zatížením stropní konstrukce o velikosti 0,5 kN/m2. Ostatní dďlící
pĢíĀky v objektu jsou zdďné tloušĨky 100 a 150 mm. Z dĪvodu neznámého
konkrétního rozmístďní pĢíĀek je zatížení od jejich vlastní tíhy zapoĀítání
pomocí náhradního rovnomďrného plošného zatížením stropní desky o
velikosti 1,2 kN/m2.

Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. V 1.PP a 1. NP je
navržena obousmďrnď pnutá podepĢená deska tloušĨky 450 mm, která je
vylehĀena kazetami 1200 x 1200 mm. Po obvodu je podepĢena prĪvlaky 500x
800 mm.

3.3. Užitná zatížení
Na parkovacích plochách v 1.PP je uvažováno zatížení 2,5 kN/m2 (kategorie F
dle ÿSN EN 1991-1-1).
V komerĀních prostorech v 1.NP je uvažováno zatížení 5 kN/m2 (kategorie D1
dle ÿSN EN 1991-1-1).
Ve výstavních prostorech objektu je uvažováno zatížení 4 kN/m2 pro stropní
konstrukce, 3 kN/m2 pro schodištď.
Zatížení snďhem:
Budova se nachází v Praze, má plochou stĢechu a je situována v terénu s
normální topografií, kde nebude docházet k významným pĢesunĪm snďhu
vlivem vďtru. Stanoveno bylo charakteristické zatížení snďhem 1,5 kN/m2.
Snďhová oblast I.
3.4. Zatížení vďtrem
Nebylo pĢedmďtem výpoĀtu.

Ve všech stropních konstrukcích se budou nacházet prostupy pro rozvody
vody, kanalizace a vzduchotechniky. Rozmďry prostupĪ (max. 400x1000 mm)
nevyžadují speciální statická opatĢení, postaĀí shrnutí výztuže z oblasti otvoru
do okraje desky a olemování okrajĪ desky výztuží v souladu s výkresy výztuže.
Vďtší prostupy vyžadují statický výpoĀet.
Nosné i konstrukĀní vyztužení desek a trámĪ bude zajištďno betonáĢskou
výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpoĀtem, který bude
proveden v následující fázi projektové dokumentace.

4.3. Svislé komunikaĀní prvky
Hlavní schodištď budovy je monolitické železobetonové deskové
dvouramenné. Jednotlivé desky jsou Ģešeny jako jednosmďrnď pnuté. TloušĨky
podest a mezipodest budou shodné s tloušĨkou stropních desek nadzemních
podlaží (250 mm), tloušĨka desky schodišĨového ramene byla stanovena
z detailu napojení na podestu jako 170 mm. SchodišĨové stupnď budou
betonovány souĀasnď s deskou, jejich výška bude 170 mm a šíĢka 300 mm.
SchodišĨová ramena budou monoliticky spojena s podestou a mezipodestou
a oddilatována od schodišĨových stďn. Mezipodesty a podesty budou
z dĪvodu akustického oddďlení uloženy do podélných schodišĨových stďn
pomocí izolaĀních boxĪ HALFEN HBB-O (kloubové uložení).
Pro pĢístup do podzemních garáží bude zĢízena ŽB rampa tloušĨky 200 mm ve
sklonu 14 %. Rampa bude založena na loži ze zhutnďné štďrkodrti a bude
oddilatována od opďrných ŽB stďn po stranách rampy.
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ƉŽĚůĂŚŽǀǉŵƚŽƉĞŶşŵ͕ŽƐƚĂƚŶşƉƌŽƐƚŽƌǇŵĂũşŶşǌŬŽƚĞƉůŽƚŶşŽƚŽƉŶĄƚĢůĞƐĂ;ǀǌŚůĞĚĞŵŬŶŝǎƓşǀǉƐƚƵƉŶş
ƚĞƉůŽƚĢǀŽĚǇǌƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂͿ
sĞĚĞŶşƚƌƵďĞŬƚŽƉĞŶşʹǀƉŽĚůĂǌĞǀĞǀƓĞĐŚŶĂĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚ͕ƐƚŽƵƉĂĐşƉŽƚƌƵďşũĞƵŵşƐƚĢŶŽ
ǀŝŶƐƚĂůĂēŶşĐŚƓĂĐŚƚĄĐŚ͘
ƚƌĄƚĂŽďĄůŬŽƵďƵĚŽǀǇ;ƉƌŽƎĞƓĞŶǉǀǉƐĞŬďƵĚŽǀǇͿďǇůĂƉƎĞĚďĢǎŶĢǀǇƉŽēşƚĄŶĂŶĂϭϲϲ͕ϭϰŬt͘

/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂĐĞƐƚĂǀďǇʹƎĞƓĞŶĠēĄƐƚŝ
EĄǌĞǀƉƌŽũĞŬƚƵ͗



'ĂůĞƌŝĞ>ĂŶŶŽǀĂ

>ŽŬĂůŝƚĂ͗



Ƶů͘>ĂŶŶŽǀĂͬZĞǀŽůƵēŶş͕WƌĂŚĂʹ^ƚĂƌĠDĢƐƚŽ

ĂƐƚĂǀĢŶĄƉůŽĐŚĂ͗



ϯϬϱϬŵϮ͕ĐĞůǉŽďũĞŬƚϰϴϴϬŵϮ

KďĞƐƚĂǀĢŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͗



ϭϭϬϳϲŵϯ

dǇƉŽďũĞŬƚƵ͗





^ĂŵŽƐƚĂƚŶĢƐƚŽũşĐş

jēĞůƐƚĂǀďǇ͗





'ĂůĞƌŝĞ͕ƉƎŝĚƌƵǎĞŶĠĨƵŶŬĐĞʹƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ͕ŬĂǀĄƌŶĂ͕ǀǌĚĢůĄǀĄŶş

ƵƚŽƌƉƌŽũĞŬƚƵ͗



Đ͘WĂǀůĂ:ƵƎşēŬŽǀĄ

ĂƚƵŵ͗



ϬϱͬϮϬϭϲ









WƌŽǀŽǌǇƎĞƓĞŶĠēĄƐƚŝŽďũĞŬƚƵ
KďũĞŬƚƐĞƐŬůĄĚĄǌĞēƚǇƎŚůĂǀŶşĐŚƉƌŽǀŽǌƽ͘WƌǀŶşŶĞũǀĢƚƓşƉƌŽǀŽǌũĞŐĂůĞƌŝĞĂǀǉƐƚĂǀŶşƉƌŽƐƚŽƌǇ͘dǇƚŽ
ũƐŽƵƉƌŽƚĂǎĞŶǇĐĞůŽƵďƵĚŽǀŽƵƐŶĄǀĂǌŶŽƐƚşŶĂŽďƐůƵǎŶŽƐƚƚĢĐŚƚŽƉƌŽƐƚŽƌ;ƐŬůĂĚǇ͕ŬĂŶĐĞůĄƎĞǀĞĚĞŶş͕
ĚĞƉŽǌŝƚĄƎĞ͕ƚŽĂůĞƚǇ͕ƷŶŝŬŽǀĠĐĞƐƚǇĂƐĐŚŽĚŝƓƚĢͿĂĚĂůƓşƉƌŽǀŽǌǇ͘ƌƵŚǉŵŶĞũǀĢƚƓşŵƉƌŽǀŽǌĞŵũƐŽƵ
ǀǉƵŬŽǀĠĂƚĞůŝĠƌǇƐƉŽũĞŶĠƚĂŬĠƐǀǉƐƚĂǀŶşƉůŽĐŚŽƵ͕ŬƚĞƌĠƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşǀŽƉƚŝĐŬǇŝƐƚĂǀĞďŶĢŽĚĚĢůĞŶĠ
ēĄƐƚŝʹƚƵďƵƐƵ͘ĂůƓşĚǀĂƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƉƌŽǀŽǌǇũƐŽƵŬĂǀĄƌŶĂĂƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵĨƵŶŐŽǀĂƚŝƉŽ
ƵǌĂǀƎĞŶşĐĞŶƚƌĂũĂŬŽƚĂŬŽǀĠŚŽ͕ĚşŬǇƉƎşƐƚƵƉƽŵǌƵůŝĐĞĂŽĚĚĢůĞŶŽƐƚŝƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽǌĄǌĞŵş͘

dǇƉŬŽƚůĞ͗dĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽƚǇƉƵǌĞŵĢʹǀŽĚĂ͕ŬŽŶŬƌĠƚŶşƐǇƐƚĠŵĂƉƌŽĚƵŬƚŶĞŶşŶĂǀƌǎĞŶǌĚƽǀŽĚƵ
ŶƵƚŶĠŚŽŬŽŵƉůĞǆŶşŚŽƉŽƐŽƵǌĞŶşĂĚĞƚĂŝůŶşŚŽŶĄǀƌŚƵ͕ŬƚĞƌǉďǇĚĢůĂůĂƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĄĨŝƌŵĂʹŽƐŽďĂ͘
jēŝŶŶŽƐƚƚĞƉĞůŶĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂďǇůĂŽĚŚĂĚŶƵƚĂǀŶŝǎƓşŚůĂĚŝŶĢͲKWсϯ͕Ϭ͘

KŚƎĞǀƚĞƉůĠǀŽĚǇ
KŚƎĞǀdsũĞǌĂũŝƓƚĢŶƐƚĞũŶĢũĂŬŽƚŽƉĞŶş͕ƚĞƉĞůŶǉŵēĞƌƉĂĚůĞŵǌĞŵĢʹǀŽĚĂ͘<ƚŽŵƵƚŽũƐŽƵŶĂƉŽũĞŶǇ
ǌĄƐŽďŶşŬǇŶĂƚĞƉůŽƵǀŽĚƵ͘
sƓĞĐŚŶǇƌŽǌǀŽĚǇƚĞƉůĠǀŽĚǇũƐŽƵǀĞĚĞŶǇƐĐŝƌŬƵůĂĐş͘
ŶĞƌŐŝĞƉŽƚƎĞďŶĄƉƌŽŽŚƎĞǀǀŽĚǇ͗ϭϲϯ͕ϵŬtŚ
EƵƚŶǉƉƎşŬŽŶǌĂƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵƷēŝŶŶŽƐƚŝdʹKWсϯ͕Ϭ͗ϲ͕ϴŬt
WŽēşƚĂŶĄĚŽďĂŽŚƎĞǀƵϮϰŚŽĚŝŶ͘
WŽƚƎĞďĂƚĞƉůĠǀŽĚǇ͗ϵϰϱϬůŝƚƌƽǌĂĚĞŶ
sǉƉŽēƚǇũƐŽƵǀƉƎşůŽǌĞ


sĢƚƌĄŶş
KďũĞŬƚũĞŽƐĂǌĞŶĐĞůŬĞŵϵƚŝǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝũĞĚŶŽƚŬĂŵŝ͘sǇďƌĄŶǇďǇůǇƉƌŽĚƵŬƚǇŽĚĨŝƌŵǇƚƌĞĂ
ƐŬƎşǎŽǀǉŵƌĞŬƵƉĞƌĂēŶşŵǀǉŵĢŶşŬĞŵƚĞƉůĂ͘WƎĞƐŶĠƌŽǌĚĢůĞŶşĂƚǇƉǇũĞĚŶŽƚĞŬũƐŽƵƵǀĞĚĞŶǇǀƉƎşůŽǌĞ͕
ŬĞŬĂǎĚĠŵƵŽŬƌƵŚƵǌǀůĄƓƛ͘KŬƌƵŚϭʹƚƵďƵƐ͕ǀǉƵŬŽǀĠĂƚĞůŝĠƌǇƐĞǌĄǌĞŵşŵ͘KŬƌƵŚϮʹǀǉƐƚĂǀŶşƉƌŽƐƚŽƌǇ
ǀēĞƚŶĢŬĂŶĐĞůĄƎşĂǌĄǌĞŵş͘KŬƌƵŚϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲʹĐŚƌĄŶĢŶĄƷŶŝŬŽǀĄĐĞƐƚĂʹƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͘KŬƌƵŚϳʹŬĂǀĄƌŶĂ
ŚŽƌŶşƉĂƚƌŽ͘KŬƌƵŚϴʹƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞĂǌĄǌĞŵşʹŚŽƌŶşƉĂƚƌŽ͘
sǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝĐŬĠũĞĚŶŽƚŬǇũƐŽƵƵŵşƐƚĢŶĠƉŽĚƐƚƌŽƉĞŵ͕ǀƉŽĚŚůĞĚƵ;ǀŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚƐŶşǎĞŶƉŽĚŚůĞĚ
ƐƉƌŽƐƚŽƌĞŵϵϬϬŵŵŶĂǀǉƓŬƵƉƌŽsdũĞĚŶŽƚŬƵͿ͘sdũĞĚŶŽƚŬǇŽŬƌƵŚƵϮũƐŽƵƵŵşƐƚĢŶǇǀŵşƐƚŶŽƐƚŝ
dǀƉŽĚǌĞŵŶşŵƉŽĚůĂǎş͘sdƉŽƚƌƵďşũĞǀĞĚĞŶŽƉƎĞǀĄǎŶĢǀƉŽĚŚůĞĚĞĐŚ͕ŵşƐƚǇũĞƉƎŝǌŶĄŶŽĂǀĞĚĞŶŽ
ǀŝĚŝƚĞůŶĢƉŽĚƐƚƌŽƉĞŵʹĚůĞƉƌŽǀŽǌƵ͘

69

TZB ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA

^s͕ĚĞƓƛŽǀĄǀŽĚĂ͕ŽĚƉĂĚŶşǀŽĚǇ
WŝƚŶĄƐƚƵĚĞŶĄǀŽĚĂũĞǌşƐŬĄǀĄŶĂǌŵĢƐƚƐŬĠŚŽǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽƎĄĚƵ͕ŶĂŬƚĞƌǉũĞŽďũĞŬƚƉƎŝƉŽũĞŶǀ
>ĂŶŶŽǀĂ͘
ĞƓƛŽǀĄǀŽĚĂũĞǌĞƐƚƎĞĐŚƐǀĄĚĢŶĂǌĂĂƚŝŬŽǀǉŵŝǎůĂďǇĂŶĄƐůĞĚŶĢƐǀĞĚĞŶĂĚŽŵĢƐƚƐŬĠĚĞƓƛŽǀĠ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞƐƉƎşƉŽũŬŽƵǀƵůŝĐŝ>ĂŶŶŽǀĂ͘
KĚƉĂĚŶşǀŽĚǇũƐŽƵƐǀĞĚĞŶǇĚŽŵĢƐƚƐŬĠŬĂŶĂůŝǌĂĐĞƐƉƎşƉŽũŬŽƵǀƵůŝĐŝ>ĂŶŶŽǀĂ͘


TZB ČÁST - KONCEPCE

:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϭ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ǀǉƚǀĂƌŶĠĂƚĞůŝĠƌǇ
t
:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϮ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ǀǉƐƚĂǀŶşƉƌŽƐƚŽƌǇͲƉĂƐĄǎĞ
ƉƎĞĚŶĄƓŬŽǀĠƐĄůǇ
t
ǀǉƐƚĂǀŶşƉƌŽƐƚŽƌǇͲŬƌǇƐƚĂů
ďĂůşƌŶĂĞǆƉĞĚŝĐĞ
ĚĞƉŽǌŝƚĄƎ
ĨŽƚŽĂƚĞůŝĠƌ
ĐŚŽĚďĂ
ǁĐǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ
ƐŬůĂĚ
ĚĞŶŶşŵşƐƚŶŽƐƚ
ŬĂŶĐĞůĄƎĞ
:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϯ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ŬƌǇƐƚĂůϮͲƐĐŚŽĚŝƓƚĢ
:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϰ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ǀƐƚƵƉƚƵďƵƐͲƐĐŚŽĚŝƓƚĢ
:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϱ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ŬƌǇƐƚĂůϯͲƐĐŚŽĚŝƓƚĢ
:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϲ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ŬƌǇƐƚĂůϭͲƐĐŚŽĚŝƓƚĢ

dZhW>y^/ͲsϭϬϭϬϬ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ϱϬϰ͕Ϯ
ϯ͕Ϯ
ϯϴ͕ϰ
Ϯ͕ϴ

ŽďũĞŵŵϯ
ϭϲϭϯ͕ϰϰ
ϭϬϳ͕ϱϮ

ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ

ĐĞůŬĞŵ
ƌŽǌĚĢůĞŶŽĚŽĚǀŽƵũĞĚŶŽƚĞŬdZhW>yZKdKϭϱϬϬϬƐĞƐƉŽůĞēŶǉŵƎşǌĞŶşŵ
Ϯ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵ
ŽďũĞŵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϵϯϲ͕ϱ
ϯ͕ϵ
ϯϲϱϮ͕ϯϱ
ϭϬϴ͕ϰ
ϯ͕ϵ
ϰϮϮ͕ϳϲ
ϯϳ͕Ϯ
Ϯ͕ϴ
ϭϬϰ͕ϭϲ
Ϯϲϳ͕ϴ
ϯ͕ϵ
ϭϬϰϰ͕ϰϮ
ϯϬ͕ϲϱ
Ϯ͕ϴ
ϴϱ͕ϴϮ
Ϯϳ͕ϴ
Ϯ͕ϴ
ϳϳ͕ϴϰ
ϴϬ͕ϲ
ϯ͕Ϯ
Ϯϱϳ͕ϵϮ
ϮϮ͕ϱ
Ϯ͕ϴ
ϲϯ
ϱ͕ϰ
Ϯ͕ϴ
ϭϱ͕ϭϮ
Ϯϭ͕ϰ
Ϯ͕ϴ
ϱϵ͕ϵϮ
ϭϳ͕ϯ
Ϯ͕ϴ
ϰϴ͕ϰϰ
ϰϲ͕ϳ
Ϯ͕ϴ
ϭϯϬ͕ϳϲ
ĐĞůŬĞŵ
dZhW>y^/ͲsϭϰϬϬ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ŽďũĞŵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϰϵ͕ϳ
ϯ͕Ϯ
ϭϱϵ͕Ϭϰ
ĐĞůŬĞŵ
dZhW>y^/ͲsϭϰϬϬ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ŽďũĞŵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϳϱ͕Ϯ
ϯ͕Ϯ
ϮϰϬ͕ϲϰ
ĐĞůŬĞŵ
dZhW>y^/ͲsϭϰϬϬ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ŽďũĞŵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϯϵ͕Ϯ
ϯ͕ϵ
ϭϱϮ͕ϴϴ
ĐĞůŬĞŵ
dZhW>y^/ͲsϭϰϬϬ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ŽďũĞŵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϱϲ͕ϵ
ϯ͕ϵ
ϮϮϭ͕ϵϭ
ĐĞůŬĞŵ

ϱ
ϲ

ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵϯ
ϴϬϲϳ͕Ϯ
ϲϰϱ͕ϭϮ
ϴϳϭϮ͕ϯϮ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϰ
ϱ
ϰ
ϲ
ϰ
ϱ
ϱ

ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ
ϭϴϮϲϭ͕ϳϱ
Ϯϭϭϯ͕ϴ
ϱϮϬ͕ϴ
ϱϮϮϮ͕ϭ
ϰϮϵ͕ϭ
ϯϭϭ͕ϯϲ
ϭϮϴϵ͕ϲ
ϮϱϮ
ϵϬ͕ϳϮ
Ϯϯϵ͕ϲϴ
ϮϰϮ͕Ϯ
ϲϱϯ͕ϴ
ϮϵϲϮϲ͕ϵϭ

ϯ

ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ
ϰ

ϯ

ϲϯϲ͕ϭϲ
ϲϯϲ͕ϭϲ
ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ

ϰ

ϯ

ϵϲϮ͕ϱϲ
ϵϲϮ͕ϱϲ
ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ

ϰ

ϯ

ϲϭϭ͕ϱϮ
ϲϭϭ͕ϱϮ
ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ

ϰ

ϯ

ϴϴϳ͕ϲϰ
ϴϴϳ͕ϲϰ

:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϳ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ƐŬůĂĚ
ŬĂǀĄƌŶĂ

dZhW>y^/ͲsϳϭϬϬ
ďƵĚĞƉŽƵǎŝƚĂǀĢƚƓşũĞĚŶŽƚŬĂ͕ŬƚĞƌĄƉŽũŵĞŽďĢƉĂƚƌĂ
Ϯ
ϯ
ϯ
ƉůŽĐŚĂŵ
ŽďũĞŵŵ
ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϰ͕ϯ
ϯ͕Ϯ
ϭϯ͕ϳϲ
ϰ
ϱϱ͕Ϭϰ
ϱϲ͕ϵ
ϯ͕ϵ
ϮϮϭ͕ϵϭ
ϭϬ
ϮϮϭϵ͕ϭ
ĐĞůŬĞŵ
ϮϮϳϰ͕ϭϰ

:ĞĚŶŽƚŬĂͬKŬƌƵŚϴ
ŵşƐƚŶŽƐƚ
ƚŽĂůĞƚǇ
ǌĄǌĞŵş
ƐŬůĂĚŶĄƉŽũƽ

dZhW>y^/ͲsϳϭϬϬ
ƉůŽĐŚĂŵϮ
ƉƌƽŵĢƌŶĄƐǀĢƚůĄǀǉƓŬĂ
Ϯϵ͕ϵ
Ϯ͕ϴ
ϮϬ͕ϱ
Ϯ͕ϴ
ϭϴ͕ϲ
Ϯ͕ϴ

ϯ

ŽďũĞŵŵ
ϴϯ͕ϳϮ
ϱϳ͕ϰ
ϱϮ͕Ϭϴ

ǀǉŵĢŶĂǀǌĚƵĐŚƵŵ

ŶĄƐŽďŶŽƐƚǀǉŵĢŶǇ
ϲ
ϲ
ϰ

ϯ

ϱϬϮ͕ϯϮ
ϯϰϰ͕ϰ
ϮϬϴ͕ϯϮ
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ƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞ

ϭϰϬ͕ϴ

ϯ͕Ϯ

ϰϱϬ͕ϱϲ

ϭϬ
ĐĞůŬĞŵ

dĞƉĞůŶĠǌƚƌĄƚǇ
ŽďũĞŵďƵĚŽǀǇͲƎĞƓĞŶĠŚŽǀǉƐĞŬƵ
ϯ
ϭϭϬϳϲŵ
WŽƚƎĞďĂds
ϰϬƐĞǌĞŶşŬĂǀĄƌŶĂ
ϲϬϬƉŽƌĐş
ĂƚĞůŝĠƌǇ͕ƐĄůǇͲϯϱϬŽƐŽď

ŽĚŚĂĚŽǀĂŶĄǌƚƌĄƚĂ
ϯ
ϭϱtͬŵ

ϮϱůͬƐĞǌĞŶş
ϭϬůͬƉŽƌĐĞ
ϳůͬŽƐŽďĂ
ĐĞůŬĞŵ

ϰϱϬϱ͕ϲ
ϱϱϲϬ͕ϲϰ

ĐĞůŬĞŵ
ϭϲϲ͕ϭϰŬt

ϭϬϬϬů
ϲϬϬϬů
ϮϰϱϬů
ϵϰϱϬů

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY
(Typ budovy, místní označení)

Hodnocení obálky

(Adresa budovy)

budovy
2

Celková podlahová plocha Ac = 1 850,0 m
Cl

stávající

doporučení

Velmi úsporná

A
0,3

B

0,33

0,6

C
1,0

D
1,5

E
2,0

F
2,5

G
Mimořádně nehospodárná
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)

71

TZB ČÁST - PENB
Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Stanovení prostupu tepla obálky budovy
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

Měrná ztráta prostupem tepla HT

Identifikační údaje
Druh stavby

galerie Lannova - diplomní projekt

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

ulice Lannova, Praha

Katastrální území a katastrální číslo

, č.kat.

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník
Adresa
Telefon / E-mail

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

/

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
0,27

Objemový faktor tvaru budovy A / V
Typ budovy
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy)

m2/m3

nebytová
0,50

Převažující vnitřní teplota v otopném období Tim

20 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období Te

-15 °C

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

1,5·Uem,s

W/(m2·K)

2,19

F–G

Klasifikace: B - úsporná

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí
Ochlazovaná konstrukce

Ai
[m2]

Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·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

Plocha

Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN,rq (UN,rc)
[W/(m2·K)]

(

)

(

)

(

)

(

)

Činitel
teplotní
redukce

Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla

bi
[-]

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

19 144,0

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

19.5.2016

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

Bc. Pavla Juříčková

IČ:
Zpracoval:

Podpis: ………………………………….
5 377,6

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

přednáškový sál a ateliér

open space prostory - výstavní prostory

kanceláře

kavárna / restaurace

toalety

úniková cesta - schodiště
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Legenda
5SBTBúFSTUWIPW[EVDIV
7ëWPEúFSTUWIPW[EVDIV
5SBTBPEQBEO¡IPW[EVDIV
0EWPEPEQBEO¡IPW[EVDIV
1SPTUVQTUSPQO¡LPOTUSVLD¡TUPVQBD¡WFEFO¡
1MPDIBQPEMBIPWIPUPQFO¡
7[EVDIPUFDIOJDLKFEOPULB"USFB

1P[ONLB
7FEFO¡WZUQĈO¡VN¡TUĈOPWQPEMB[F
7FEFO¡7;5úTUFúOĈVN¡TUĈOPWQPEIMFEVQPE
TUSPQFN úTUFúOĈQŃJ[OOP7;5KFEOPULZKTPV
VN¡TUĈOZQPETUSPQFNBW5;#N¡TUOPTUJWTVUFSOV
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