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1. Zadání diplomové práce 
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2. Specifikace zadání diplomové práce 
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3. Abstrakt, klíčová slova 

3.1 Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce 

rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná 

konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků a stropnic. Stropy jsou 

ocelobetonové spřažené. Budova je ztužena dvěma železobetonovými jádry, v jejichž prostoru 

se nachází vertikální komunikace, tedy schodiště a výtahová šachta. Železobetonová jádra a 

základové patky jsou předběžně posouzeny. 

 

3.1 The Abstract 
The main aim of the diploma work is the design of steel structures for renewed 

multifunctional building in the center of Prague in Jungmann street. The load-bearing 

structure is a skeletal system consisting of columns, beams and joists. Celeings are composite 

steel-concrete structures. The building’s hardening is formed by two steel-concrete cores 

which contain a staircase and a lift shaft. The steel-concrete cores and foundation feet are 

preliminary assessed.  

 

3.2 Klíčová slova 
ocelový skelet, spřažená ocelobetonová stropní deska, polyfunkční budova, železobetonové 

jádro 

 

3.2 The Key Words 

steel skeletal system, composite steel-concrete ceiling, multifunctional building, steel-

concrete core 
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4. Prohlášení 
Prohlašuji, že tuto diplomovou práci s názvem „Ocelová konstrukce polyfunkčního 
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5. Poděkování 
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Martinu Tipkovi, Ph.D., konzultantovi části týkající se betonových konstrukcí, za poskytnuté 

rady, ochotu a trpělivost, se kterou přistupovali ke konzultacím mojí diplomové práce.  

Poděkování patří také mému okolí a především rodině, jenž mi studium na vysoké škole 

umožnila a po celou dobu mě v něm podporovala. 
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6. Předloha řešeného objektu 
Předlohou řešeného objektu je polyfunkční dům nacházející se v centru Prahy 

v Jungmannově ulici. Budova byla zrekonstruována a dispozičně přizpůsobena požadavkům na 

její využití. 

Pokud nebudeme uvažovat záznam z roku 1378 o židovském domě přiléhajícím k hranici 

židovského hřbitova, jehož poloha je nejistá, dostaneme první zmínku o domě z počátku 15. 

století, přesněji z roku 1408, kdy dům změnil svého majitele. První ikonografické prameny 

tohoto místa pocházejí až z roku 1769 z plánu Josepha Daniela Hubera (Obrázek 1). Na 

polohopisném plánu Prahy z roku 1815 můžeme vidět stavbu se dvěma dvorními trakty 

(Obrázek 2) z níž vyházel Franz Wolf při návrhu přestavby v roce 1867, jíž se týkalo i doplnění 

fasády pravděpodobně o historizující šambrány a dekorativní vlys. V dalších letech byly 

prováděny drobné dispoziční změny až v roce 1922 autorská dvojice dr. Lampl a Fuchs navrhla 

zvýšení domu o tři patra, avšak zachovala klasicistní dispozice propsané ve zdivu i rozvržení os 

na hlavní uliční fasádě.  

Dominantou celé stavby je právě fasáda do Jungmannovy ulice (Obrázek 3) díky spojení 

klasicistních i secesních prvků. Šestipodlažní fasáda je rozdělena do devíti os pomocí 

vertikálních lizén v hladké části. Střední část pyramidovitě graduje k oválnému půdnímu 

okénku a kontrastuje s povrchem z režných cihel po stranách, které nesou kladí s konzolovou 

římsou. První nadzemní podlaží vyvolává dojem pevného základu pomocí meziokenních 

pilastrů. Přízemní část je však bohatě prosklená vzhledem k původnímu umístění obchodu. 

Zachovala se také vstupní dřevěná vrata s hlavou krále. 

Vzhledem k dlouhému neužívání prostorů začala budova rapidně degradovat. Proto vznikl 

projekt na přestavbu domu v Jungmannově ulici na polyfunkční budovu, která by mohla byt 

využívána nejen soukromě ale také veřejností. V přízemí byly navrženy komerční plochy a ve 

dvou vyšších patrech kancelářské prostory. Další nadzemní podlaží jsou určeny pouze pro 

bydlení. Vzhledem k výše uvedenému neopomenutelnému dlouhodobému vývoji byly 

zachovány středověké sklepy s půlkruhovou valenou klenbou a uliční fasáda, která má velice 

výmluvnou vypovídací hodnotu o celkovém historickém vývoji stavby. Na základě tohoto 

požadavku vznikla pomocná opěrná ocelová konstrukce, která zajišťovala stabilitu fasádní zdi 

během demoličních a stavebních prací. Objekt je založen na kombinaci pilot a mikropilot 
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vzhledem k nestabilnímu podloží, tomuto návrhu se však zastřešen částečně plochou a 

částečně valbovou střechou. 

7. Motivace diplomové práce 
Během letních prázdnin v akademickém roce 2016/2017 jsem se účastnila programu 

Mentoring na ČVUT a docházela na stáž do stavební firmy Baustav a.s., která v Praze 

realizovala právě tuto stavbu. Během čtyř měsíců strávených v její těsné blízkosti jsem ji 

poznala podrobněji a rozhodla se s ní pracovat i nadále během své diplomové práce. Vzhledem 

ke svému předešlému studiu architektury, ze kterého jsem získala titul bakalář, pro mě stavba 

byla unikátní díky propojení historické a moderní architektury, která následovala prvky 

architektury historické a svou formou ji nenarušovala, ale podpořila. Jedinečné pro mě bylo 

také řešení stabilizace uliční zdi, jejíž zbourání nebylo vhodné z důvodů uvedených výše. 

V neposlední řadě mě při výběru tématu diplomové práce ovlivnil přístup k úplné dokumentaci 

a kontakt s lidmi, kteří na stavbě pracovali několik let. 

Objekt byl vystavěn jako železobetonová konstrukce kombinující skeletový systém 

v prvních třech podlažích, kde se nacházejí komerční prostory a kanceláře, se systémem 

stěnovým ve zbývajících podlažích s bytovými jednotkami. Tento návrh se mi jevil poněkud 

těžkopádný vzhledem k možnosti budoucí změny využití objektu, a proto jsem se rozhodla 

navrhnout nosnou konstrukci budovy jako ocelový skelet umožňující volnější rozdělení 

dispozic během případné změny využití objektu. 
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8. Obrazová příloha 

 

Obrázek 1 - Huberův plán Prahy, rok 1769 

 

 

Obrázek 2 - Polohopisný plán Prahy 1815 
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Obrázek 3 - Fasáda do ulice Jungmannova 
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