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PŘEDMĚTEM DIPLOMNÍ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY GALERIE NAPROTI NÁRODNÍ 
KULTURNÍ PAMÁTKY STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. HLAVNÍM 
PODKLADEM PRO NÁVRH GALERIE BYLO URBANISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMÍ Z 
PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. 
 
PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ STAVBU STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH 
VOD A DOPLŇUJE, TEDY ROZŠIŘUJE JEJÍ KULTURNÍ VYUŽÍVÁNÍ. NOVOSTAVBA JE 
ŘEŠENA JAKO JEDNA HMOTA ZOHLEDŇUJÍCÍ HLAVNÍ KOMUNIKACE V NAVRŽENÉM PARKU  
A NÁVAZNOST NA STAROU ČISTÍRNU. CELKOVĚ JDE O JEDNODUCHOU ČISTOU STAVBU, 
KTERÁ JE CHARAKTERISTICKÁ PŘEVÁŽNĚ SILUETOU STŘECHY. 
 
NOSNÁ KONSTRUCKE JE ŽELEZOBETONOVÝ SKELET KOMBINOVANÝ S MONOLITICKÝMI 
STĚNAMI. FASÁDA JE ŘEŠENA LEHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Z COPILITU, KTERÝ BUDE 
NASVĚCOVÁN PODLE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH VÝSTAV.

THE SUBJECT OF THIS DIPLOMA THESIS IS THE DESIGN OF THE NEW GALLERY BUILDING 
OVER THE WAY TO THE NATIONAL CULTURAL MONUMENT OF THE OLD WASTE WATER 
TREATMENT PLANT IN BUBENEČ. THE MAIN BASIS FOR DESIGN WAS A URBAN PLAN OF A 
PARK AREA THAT WAS CREATED IN A PRE-DIPLOMA PROJECT.

THE SHAPE OF THE BUILDING FOLLOWS THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT 
AND  EXPANDING ITS CULTURAL USE. THE NEW BUILDING OF THE GALLERY IS DESIGNED 
AS ONE MASS ACCORDING TO THE MAIN COMUMUNICATION IN THE NEW DESIGNED 
PARK AND  CONTINUITY TO THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT. OVERALL IS A 
SIMPLE CLEAN CONSTRUCTION THAT IS CHARACTERISTIC MAINLY THANKS TO A ROOF 
SILHOUETTE.

THE MAIN SUPPORTING STRUCTURE OF THE BUILDING IS A RAINFORCED CONCRETE 
SKELETON SYSTEM TOGETHER WITH A MONOLITHIC WALL SYSTEM. THE FACADE IS MADE 
OF THE GLAZED CURTAIN WALL FROM COPILIT PANELS, WHICH WILL BE LIT BY LED 
LIGHTS ACCORDING TO THE PRESENT EXHIBITION.
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Zjednodušená mapa stávajícího území 
znázorňujě schéma stávajících a tedy i 
bouraných budov v rámci budovy. Jedinná 
stavba, která byla zachována je NKP Stará 
čistírna odpadních vod. Současný stav a 
průzkum území byl první podklad pro tvorbu 
urbanistického konceptu v předdiplomním 
projektu. Stávající stavby byly navrženy 
ke zbourání kvůli nevyhovujícímu stavu 
skaldovacích a manufakturních prostor, z 
části jsou to taky nevyužívané prostory. Dále 
navazovala úvaha s novým využitém území 
a nově byla díky své lokaci zvolená parková 
úprava v návaznosti na řeku Vltavu a 
sousedící Královskou oboru. Důležité bylo do 
území dostat více návštěvníků, proto se pro 
ně musela lokalita stát atraktivní. Výsledkem 
je tedy vícegenerační park s kulturním 
jádrem, kde se nachází NKP a Galerie umění.

stávající stav území Praha 6 - Bubeneč
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ZACHOVANÉ STAVBY A OSY + NOVÁ ZÁSTAVBA

zachování národní kulturní památky 
Staré čistírny odpadních vod, vily na ulici 
Papírenská a hlavní osy řešeného území, 
kterou je ulice Papírenská. Nově navržená 
administrativní budova na ulici Podbabská a 
Galerie naproti Staré čistírny odpadních vod

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

dopravní napojení na Císařský ostrov přes 
podjezd z ulice Goetheho, pro IZS možnost 
využití hlavní osy území na místě původní 

Papírenské ulice z ulice Podbabská

STRUKTURA CEST PĚŠÍCH V PARKU

Hlavní vstupy z ulice Podbabská, podchodem 
z nádraží Podbaba, přes navrženou pěší 
lávku z ulice ve Struhách, podjezdem z ulice 
Goetheho, z ulice za Císařským mlýnem 
navazující na Královskou oboru, z Tróji přes 

navržené lávky a Císařský ostrov
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provozní schéma & orientace 15

1.PP -  zázemí galerie (depozitář, dílna, laboratoř, technické místnosti, sklady, parkování)

1.NP -  vstupní podlaží - atrium, design obchod, recepce, vzdělávací centrum, kavárna, přednáškový sál, toalety, zázemí pro zaměstnance,  
 technické zázemí

2.NP -  výstavní prostory, toalety, technické zázemí

3.NP -  výstavní prostory, toalety, technické zázemí

střecha - pobytová s intenzivní zelení, sezóní kavárna

pozn.:  technické zázemí v každém patře je orientováno na jihovýchodní straně z důvodu ostřejšího denního světla, které není pro 
 galerii vyhovující, a také kvůli hluku z přilehlé železniční tratě
 pro větší eliminaci hluku od železniční tratě je za objektem navržena vysoká zeleň 
 střešní světlíky jsou záměrně kloněné k severní straně kvůli  příznivějšímu dennímu osvětlení pro výstavní prostory



VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
konstrukční výška: 5 200 mm 

délka kroku: 630 mm 

průměr schodiště: 9 000 mm 

vnitřní průměr schodiště: 4 000 mm 

počet stupňů: 30 

úhel natočení schodiště: 240° 

úhel stupně: 6,55° 

délka etapy: 2 500 mm 

délka vnějšího oblouku mezipodesty: 4 445 mm 

šířka oblouku etapy: 401 mm 

výška stupně: 173 mm 

šířka stupně: 400 mm (v nejširším bodě)

MATERIÁLY 
 
    ocelové zábradlí tl. 8 mm, 
     žlutá RAL 1021 
 
 
    betonové stupnice schodiště 
 
 
pozn.: 
madlo je tvořeno zahnutím plechu zábradlí  

a pod ním je navržen LED pásek (viz. detail) 

Galerie 
Bubeneč
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MATERIÁLY 
 
    ocel tl. 8 mm, žlutá RAL 1021 
 
 
    cementová stěrka

    bílá štuková omítka,  
    jemná RAL 9016

    dřevo, černá RAL 9005

   hliníkové rámy,  
   černá RAL 9005

   akustické panely Echo  
   Jazz EP12 PLAIN 325

   akustické panely Echo  
   Jazz EP12 PLAIN 108

   akustické panely Echo  
   Jazz EP12 PLAIN 101  
 

DELTA LIGHT - Hedra C & Hedra C 
E27 černá
- design shop & kavárna

DELTA LIGHT - Shiftline M26 L Ma-
trix - světla Spy & Tagline Trimless 
&  Hedra C & Hedra C E27 černá 
- design shop &  recepce & vzdělá-
vací centrum

DELTA LIGHT - XY180 S121 &  
XY180 S122, černá 
- kavárna nad barovým pultem

DELTA LIGHT - Spy Focus Clip LP 
927 bílá 
- výstavní prostory

DELTA LIGHT - Boxy XL R černá/
černá 
- toalety

BOMMA - Tim 
- kavárna

LA PALMA - modulární sedací 
souprava PLUS
- vzdělávací centrum

laCIVIDINA - sedací souprava 
Pinch
- kavárna

PROSTORIA- křeslo Polygon
- kavárna

BoCONCEPT- konferenční 
stolky Cartagena
- kavárna

VITRA - kancelářské židle ID 
Mesh
- vzdělávací centrum

DE VORM - konferenční křes-
lo PET Flet
- vzdělávací centrum

LA PALMA - modulární sedací 
polštáře
- vzdělávací centrum

VITRA - stůl Ad Hoc Executi-
ve Table
- vzdělávací centrum

FATBOY - sedací pytel
- vzdělávací centrum

KRISTALIA- barové židle 
Colander
- kavárna

SVÍTIDLA NÁBYTEK

DELTA LIGHT - B-Liner Streamliner 
černá
-vzdělávací centrum, kanceláře

Galerie 
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V CELÉM OBJEKTU JE NAVRŽEN ŽELEZOBETONOVÝ KAZETOVÝ STROP, 
KTERÝ BUDE V PROSTORÁCH PŘÍSTUPNÝCH VEŘEJNOSTI ODHALEN. V 
ZÁZEMÍ OBJEKTU JAKO VE SKLADECH, TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A NA 
TOALETÁCH JE UVAŽOVÁN PODHLED. 
KAZETY STROPU JSOU NASVÍCENY LED PÁSKY.

VE 3. NP JSOU ŘEŠENY SVĚTLÍKY, KTERÉ JSOU KVŮLI PŘÍMÉMU DENNÍMU 
SVĚTLU ZASKLENY MLÉČNÝM SKLEM

1.NP

2.NP

3.NPGalerie 
Bubeneč

schéma stropu24
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Jako fasáda objektu galerie je navržen lehký obvodový plášť z copilitových panelů (mléčné 
skleněné panely tvaru „U“). Mléčné sklo bylo navrhnuto z důvodu menšího propouštění přímého 
slunečního záření do výstavních prostor, které by mohlo škodit vystavovaným uměleckým dílům. 
Copilit je předsazený před galerií a přístupný přes revizní ochoz okolo celého objektu. Díky tomuto 
konstrukčnímu řešení je možno copilit umývat z obou stran a zároveň je zamýšleno LED osvětlení 
copilitových panelů. Toto osvětlení je zamýšleno navrhovat různých barec a grafických provedení 
na fasádě podle právě probíhajících výstav jako poutač. Dále je uvažováno možnost polepu 
copilitových panelů ze strany ochozu grafickými polepy, rovněž jako poutače probíhajících výstav. 
Není uvažována žádná další agesivní grafika na objektu galerie.

Copilitové panely jsou k objektu kotveny v lištách tvaru „U“, které jsou přes navařený plech i „I“ 
nosníkům, které zároveň tvoří nosnou konstrukci pro revizní ochoz, a tyto nosníky jsou přes 
podložky určené pro velké zatížení (zamezení bodových tepelných mostů) kotveny do části 
stropních konstrukcí objektu a obvodového věnce.

GB
Galerie Bubeneč  
grafická zkratka umístěna u vstupů do budovy

䰀攀 䌀漀爀戀甀猀椀攀爀
䜀䈀䜀 䜀䈀䜀

䜀䈀䜀 䜀䈀䜀

㤀㠀
　　
㈀　㠀
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   A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1  Identifikační údaje  

A.1.1  Údaje o stavbě  

a) název stavby:    Galerie Bubeneč  
      

b) místo stavby:   Praha 6 - Bubeneč, 160 00 Papírenská 180/1v  
    katastrálním území Bubeneč, č. pozemku: 1709 

c) předmět dokumentace: projektová dokumentace pro vydání 
    stavebního povolení 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

investor: Hlavní město Praha 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

generální projektant: Bc. Petra Malovaná 
autor návrhu: Bc. Petra Malovaná 

A.2  Seznam vstupních podkladů  
• platný územní plán Hlavního města Prahy 
• Územní studie  

• aktuální výpis z listu vlastnictví – informace o parcelách KN 

• geodetické zaměření výškopisu a polohopisu řešeného území  
• vlastní průzkum lokality  

• fotodokumentace stávajícího stavu lokality  
• letecké snímky lokality, ortofotomapy 

• stavební zákon a prováděcí vyhlášky 
• platná legislativa   

 

A.3  Údaje o území  
a) rozsah řešeného území 

   Řešené území se nachází na jižním břehu řeky Vltavy naproti Císařského 
Ostrova v zastavěné oblasti. Stavební pozemek je nyní zastavěn halovou budovou, která je plánována 
k odstranění. Sousedící stavba je Národní kulturní památka Stará čistírna odpadních vod. Jedná se o 
převážně rovinatý terén, kde je na 265 m převýšení 7 m. Celý pozemek je tvořen únosným podložím 
s různě mocnou povrchovou vrstvou zemin o stejné skladbě a soudržnosti dle geologického 
průzkumu. Území je ze severu ohraničeno řekou Vltavou a z jihu železniční tratí. Samostatný pozemek 
pro novostavbu galerie je ze severu ohraničen ulicí Papírenskou, v novém návrhu hlavní parkovou 
cestou (promenádou), a z jihu železniční tratí. 
 
            Pozemek bude dopravně napojen po navržených parkových cestách, které se na východě 

napojují na místní obslužnou komunikaci Mlýnská a na západě na hlavní komunikaci Podbabská.  
            Návrh Galerie se opírá o urbanistický návrh parkové úpravy řešeného území.  

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

            Řešené území je tvořeno plochami různého charakteru. Zájmové území nezasahuje do žádného 
zvláště chráněného území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka) ani do ochranného pásma ZCHÚ. V řešené 
lokalitě se nachází objekt s památkovou ochranou a k ní i přilehlá plocha jako nemovitá národní 
kulturní památka. Jedná se o protilehlý objekt Staré čistírny odpadních vod a jejího pozemku o výměře 
2 800 ha. 
            Zájmové území nezasahuje do žádné chráněné lokality Natura 2000 (EVL – evropsky významná 
lokalita, PO – ptačí oblast). Zájmové území nezasahuje do přírodního parku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
ani do žádného prvku územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES).  
            Území, kde je navrhována novostavba galerie neleží v záplavové oblasti, území není 
poddolované, není namáhané seizmickou činností, na daném území se nenacházejí nerostná ložiska 
určená k těžbě. Při stavbě se počítá s hlubinným zakládáním na pilotách. 
    Ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím okolí. 
Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci stupně PD pro stavební řízení 
jejich dimenze a průběhy respektuje.  
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že budou splněny podmínky dané normou ČSN 73 43 
01 pro proslunění a oslunění budov. 

c) údaje o odtokových poměrech 

            Stávající odtokové poměry dešťových vod z území jsou příznivé vzhledem k přirozenému 
sklonu povrchu terénu k vodnímu toku, do kterého je navrženo přes přepad retenční nádrže na 
pozemku stavebníka i odvedení dešťových vod z budoucí zástavby a zpevněných ploch výustí 
v případě jejího nevyužití pro zalévání zeleně. Splaškové vody budou svedeny do stávající stokové 
sítě města ukončené ČOV.  
       Pro odtok dešťové vody byla navržena retenční a akumulační nádrž, která je navržena 
s dostatečnou rezervou o objemu 15 m3. Střecha objektu je navržena z částí jako intenzivní střecha 
se zelení a okolí objektu je upravenou parkovou úpravou, tudíž se počítá s dostatečnými vsakovacími 
poměry a retenční nádrž bude sloužit především při přívalových deštích, kdy okolní zeleň nestíhá 
vsakovat. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

            Návrh urbanistické koncepce a řešení jednotlivých objektů umisťovaných na pozemku vychází 
z platné územně plánovací dokumentace a ze schválené územní studie. Pro řešené území platí 
územní plán z roku 1999, nová, textová úprava platná od 4. 4. 2019, který obsahuje v dané lokalitě 
nerušící výroby a služby schválena a zapsána do centrální evidence územně plánovací činnosti na 
základě protokolu pořizovatele, Obecního úřadu Lipno nad Vltavou, o schválení možnosti jejího využití 
podle § 25 stavebního zákona. 
          V rámci řešeného území jsou stanoveny podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb a veřejné infrastruktury.  
            Územní studie v návaznosti na územní plán vymezuje dále plochy a funkční využití pozemků 
formou funkční a prostorové regulace, kterou návrh řešení ve stupni DSP respektuje a splňuje: 
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• VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

hlavní využití 

• Plochy sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, 
které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat 
životní prostředí nad přípustnou míru 

přípustné využití 

• dvory pro údržbu pozemních komunikací, veterinární zařízení, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní 
plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, 
ambulantní zdravotnická zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy 

• školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum (související s hlavním využitím) 

• parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura 

nepřípustné využití 

• nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s 
podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

            Návrh řešení stavby je v souladu se schválenou platnou územně plánovací dokumentací a 
splňuje všechna regulativa územního plánu pro danou lokalitu – viz výše.   

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

            Nové řešení zástavby předmětného pozemku nemění způsob a funkci návrhu užívání ploch 
stanovených limity dle platného územního plánu a územní studie. Návrh nové zástavby pozemku 
respektuje ustanovení stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území.   
            Jednotlivé plochy jsou v souladu s vyhláškou vymezeny podle požadovaného způsobu využití 
se stanovením územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující a nekolidující 
činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto 
plochách. Je respektován obecný požadavek vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná 
prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách a chránit stávající cesty umožňující 
bezpečný průchod krajinou. V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a 
charakter území je řešeno vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování 
staveb na nich tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality prostředí a hodnoty území.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

            Návrh nové zástavby řešeného území vychází ze zadání investora, dále ze vstupních podmínek 
příslušných DOSS v rámci ÚPD a ÚS a z vydaného územního rozhodnutí. Z těchto podkladů vyplynuly 
připomínky a požadavky, které byly do projektu zapracovány.  
            V této fázi projektu pro stavební řízení je možné definovat, že všechny dostupné vznesené 

požadavky DOSS a investora byly splněny a jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
Dokumenty se stanovisky, závaznými stanovisky a vyjádřeními DOSS jsou předkládány v rámci 
žádosti o vydání stavebního povolení v samostatné příloze k žádosti.   
            Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je plně v souladu s požadavky a podmínkami 
platného územního plánu hlavního města Prahy. 
  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

            Návrh řešení nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Realizace stavby bude probíhat po 
etapách ve standardním režimu stavby.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

            Se souvisejícími a podmiňujícími investicemi se na základě daných územně technických 
podmínek nepočítá. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru  
nemovitostí) 

            Stavba je navrhovaná na části pozemku č. p. 1709 v k. ú. Bubeneč, který je ve vlastnictví 
stavebníka.  

 

A.4  Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

            Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

      veřejná vybavenost 
 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
            Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 

            Řešené území nezasahuje do MPR nebo MPZ ani jejich ochranných pásem. Na území určeném 
ke stavebním pracím se nenacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu, ale pozemek 
přímo sousedí s památkově chráněným objektem Staré čistírny odpadních vod.  
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V lokalitě určené 
pro výstavbu se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné prvky.  
            Další ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím 
okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci projektu pro územní řízení 
jejich dimenze a průběhy respektuje.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

       Vstupní podlaží se nachází na úrovni terénu a dále jsou v budově navrženy výtahy pro 
bezbariérové užívání stavby.   
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

            Návrh řešení nové zástavby respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky 
stanovené v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích vyhláškách. 
Projekt pro stavební řízení byl projednán a schválen DOSS a všechny požadavky DOSS a přímých 
účastníků stavebního řízení byly zapracovány do projektové dokumentace. Požadavky vyplývající 
z jiných právních předpisů nebyly vzneseny.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

            Návrh řešení zástavby řešeného území nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. 
Stavební práce budou probíhat ve standardním režimu stavby. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. 

zastavěná plocha: 1 935m2 

obestavěný prostor: 49 391,7 m2 

užitná plocha: 9 856,2 m2 

počet pracovníků: uvažováno 15 zaměstnanců 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 

            Základní bilance a nároky stavby z hlediska potřeby a spotřeby médií jsou uvedeny 
v jednotlivých samostatných profesních částech této projektové dokumentace.  

Hospodaření s dešťovou vodou  

            Pro hospodaření s dešťovou vodou je navržena akumulační nádrž, která se nachází před 
retenční nádrží. Voda z akumulační nádrže dále přepadem vede do retenční nádrže. Voda 
z akumulační nádrže bude používána pro potřeby zalévání na zahradě. V případě naplnění je 
navržen přepad, který vede do blízkého toku Vltavy. 

 

Odpady z výstavby 

            Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných 
staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpad.  
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení 
konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby v souladu se zákonem. Na dodavateli 
stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná 
surovina v rámci stavby.  
            Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech 
č.184/2014 Sb. Na ploše řešeného pozemku nebyl zjištěn azbest ani jiné nebezpečné materiály. 
Výkopek ze stavební jámy pro základové konstrukce bude částečně využit na místě pro vyrovnání 
případných nerovností terénu a do násypů, částečně bude odvážen mimo stavbu na určenou skládku.  

Odpady z provozu 

            Během provozu nového objektu bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude 
shromažďován v odpadní nádobě umístěné na vyčleněných místech na řešené ploše pozemku 
vlastníka. Pravidelný odvoz odpadu bude zajištěn specializovanou firmou (s oprávněním ke sběru a 

výkupu odpadu v rámci odpadového hospodářství hlavního města Prahy).  
            Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpadní vody 

            Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich 
zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Během stavby budou 
používána chemická WC, která jsou servisovaná odbornou firmou. Množství vznikajících odpadních 
vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách během realizace stavebních úprav vznikat nebudou. 
            Odpadní splaškové vody během provozu nové stavby budou odváděny splaškovou kanalizací 
gravitačně do veřejné kanalizace na ČOV hlavního města Prahy na nedaleký Císařský ostrov. 
Venkovní kanalizační řad je stávající.   

a) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

            Stavebník předpokládá výstavbu začít provádět v první polovině roku 2020 po vydání 
stavebního povolení a po výběru generálního dodavatele stavby. Ukončení stavby je předpokládané 
roku 2021. Výstavba bude probíhat v jedné etapě.  

b) orientační náklady stavby  

            Ve stupni DPS bude vypracován podrobný položkový rozpočet s vyčíslením celkových 
stavebních nákladů.  

   

A.5   Členění stavby na objekty a technická  
         a technologická zařízení  
            Stavba bude v dalším stupni PD pro provádění stavby dělena na stavební, technické a 
technologické objekty dle bližší specifikace. 
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1   Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází na jižním břehu řeky Vltavy naproti Císařského 
Ostrova v zastavěné oblasti. Stavební pozemek je nyní zastavěn halovou budovou, která je plánována 
k odstranění. Sousedící stavba je Národní kulturní památka Stará čistírna odpadních vod. Jedná se o 
převážně rovinatý terén, kde je na 265 m převýšení 7 m. Celý pozemek je tvořen únosným podložím 
s různě mocnou povrchovou vrstvou zemin o stejné skladbě a soudržnosti dle geologického 
průzkumu. Území je ze severu ohraničeno řekou Vltavou a z jihu železniční tratí. Samostatný pozemek 
pro novostavbu galerie je ze severu ohraničen ulicí Papírenskou, v novém návrhu hlavní parkovou 
cestou (promenádou), a z jihu železniční tratí. 
            Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani do ochranného pásma 
ZCHÚ. V lokalitě se nenacházejí prvky ÚSES ani biokoridory definované v rámci zákona Č. 114/1992 
Sb. Území nespadá do žádné lokality Natura 2000 (EVL – evropsky významná lokalita, PO – ptačí 
oblast).  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

              

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

            Na stavebním pozemku řešené lokality se jedná o běžná ochranná pásma od technické a 
dopravní infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující životní 
prostředí se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. Zároveň lze 
konstatovat, že funkce veřejné vybavenosti a obslužný provoz řešeného území nebude mít negativní 
vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanou zástavbou těchto ploch stanovovat nová 
ochranná pásma.          

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

            Lokalita se nachází za hranicí záplavového území, tedy nespadá do inundovaného území. Proti 
povodním není nutné provádět ochranná opatření. 
            Území není poddolované. Dle průběžného sledování lokality není namáhané sesuvy půdy ani 
seismickou činností. Jedná se o stabilizované území.    

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

            Na území určeném k nové zástavbě se nachází jeden objekt spadající pod památkovou 
ochranu, Stará čistírna odpadních vod, na kterou nebude mít novostavba galerie negativní vliv. 
            Ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím okolí. 
Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci DSP jejich dimenze a průběhy 
respektuje. Všechny stávající sítě a nově navržená technická infrastruktura dle ZTV jsou zakresleny 
do koordinační situace. 
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že budou splněny podmínky dané normou ČSN 73 43 
01 pro proslunění a oslunění budov. 
            Realizovaná stavba nebude mít při svém provozu žádný negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. Pouze při výstavbě bude docházet k možnému zhoršení prostředí vlivem činnosti 

pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Budou dodržena opatření řešící hluk ze stavební 
činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku podle nařízení vlády č. 148/2005 Sb. 
Dále, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací mechanizací při výjezdu ze staveniště, 
a to zejména při deštích, nebo v zimních měsících, bude na výjezdu ze stavby umístěno čistící zařízení. 
Navazující komunikace bude průběžně čištěna dle potřeby.  
            Odtokové poměry se úpravami řešeného území nemění. S odváděním dešťových vod nebude 
problém vzhledem k parkové úpravě a tedy velké možnosti vsakování vody. Dešťová voda, která bude 
zachytávána bude odváděna do retenční nádrže a dále využívána k zalévání. Další možnost je 
přebytečnou vodu z retenční nádrže odvádět do nedalekého vodního toku. svažitému terénu pozemku 
a možnosti odvádět vody ve spodní části pozemku do vodoteče přes retenční nádrž. Rozsah 
odvodňované plochy se nemění, jelikož novostavba galerie nahrazuje stávající stavbu, která bude 
odstraněna. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

              Na ploše určené k zástavbě se v současné době nachází halový pozemní objekt, který je nutné 
před započetím stavebních prací odstranit.  
Na pozemku se nenachází žádný lesní porost či vzrostlá zeleň, není tedy nutné žádné kácení či 
odstraňování dřevin.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné I trvalé) 

              Parcela nemá evidované BPEJ, požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nejsou.  
            Stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, do žádného ochranného pásma zvláště chráněného území.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

            Stavba je napojena bezprostředně na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Prahy 6. 
Stavba bude využívat stávajících technických přípojek. 

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

            Pro stavbu bude v rámci ZOV zřízeno staveniště na pozemku stavebníka v prostoru řešeného 
území. Vybraný dodavatel upřesní a projedná následně v rámci svých ZOV rozsah záborů pro zařízení 
staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy 
s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavby. 
            Se zásahem do veřejné technické infrastruktury v okolí řešeného pozemku se nepočítá 
vzhledem k využití stávajících přípojek. 
            Vjezd a výjezd na řešené pozemky bude bezprostředně z přilehlé obslužné komunikace. Na 
staveništi bude u výjezdu umístěna technika na očištění vyjíždějících vozidel.  
 

B.2   Celkový popis stavby  
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
          jednotek  

 Jedná se o novostavbu galerie o 3 nadzemních podlažích.         Nepředpokládá se budoucí 
změna na více funkčních jednotek. 
           Příjezd na pozemek je z hlediska umístění v parkové oblasti omezen. Je možno využít 
podzemního parkoviště, které je navrženo spolu s objektem nebo využití pěších parkových tras. 
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Pro zásah jednotek IZS je umožněn vjezd před objekt galerie po přilehlých parkových cestách. 
 
Zastavěná plocha: 1 935 m2 

Obestavěný prostor: 49 391,7 m2 

Plocha pozemku: 6 719 m2 

Zpevněná plocha: 799,4 m2 

Plocha zeleně: 3984,6 m2 

 

Užitné plochy: 

Plocha 1.NP: 1 293,2 m2 

Plocha 2.NP: 1 409,2 m2 

Plocha 3.NP: 1 409,2 m2 

Plocha střechy (4.NP): 982,6 m2 

 

Počet garážových stání pro automobily: 142 

Počet venkovních stání pro automobily: v nově navrženém urbanismu území s parkovou úpravou 

je navrhnuto 83 parkovacích stání pro automobily a 4 stání pro autobusy pro využívání při 

návštěvě parku, sportovního utkání nebo kulturní akce. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

            Záměrem projektu je navrhnout galerii a rozšířit tak výstavní prostory, o které se doposud 
stará v této oblasti NKP Stará čistírna odpadních vod. Stavba je navržena jako třípodlažní 
s pochozí střechou. Stavba má klasickou půdorysnou stopu ve tvaru obdélníku. Pozemek je volně 
přístupný ze všech stran z nově navrhovaného parku. Vstup do galerie je ze severovýchodní 
strany. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

           Architektonická kompozice tvoří jednoduchou hmotu, která vychází z půdorysných proporcí 
sousední NKP Staré čistírny odpadních vod. Uspořádání vychází ze zamyšlení architekta, kde ve vstupním 
podlaží je předvídán život a ruch, jsou zde tedy soustředěny prostory kavárny, přednáškovém místnosti, 
vzdělávacího centra a recepce s design obchodem. Ve vyšších patrech je předvídán klid a soustředění se 
na probíhající výstavy, proto jsou zde soustředěny pouze výstavní prostory s technickým zázemím. 
Střecha je navržená jako pochozí s možností využívání sezónní kavárny/baru. Ze střechy jsou vyhlídky na 
sever na řeku Vltavu, protilehlý břeh s Trojským zámkem, na jižní stranu na část Dejvic, na severozápad 
na osadu Baba a zříceninu a na východní stranu na Královskou oboru. 
 Fasáda je řešená LOP systémem z panelů z matného copilitu, aby co nejméně propouštěla denní 
světlo do prostorů výstav. Celý dům působí čistě a jednoduše, aby nijak nenarušoval sousedící NKP a 
zároveň aby ukazoval kontrast mezi historií a novodobou výstavbou. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

            Vstupní podlaží se nachází v úrovni terénu a hlavní vstup je situován z náměstí, které je 
v urbanismu navrženo mezi novostavbou galerie a NKP Starou čistírnou odpadních vod. 
Z hlavního vstupu se návštěvník přes zádveří dostává do prostoru auly, která je otevřená přes 
všechny podlaží a dominuje jí žluté vřetenové schodiště jako umělecký prvek. Z tohoto prostoru 
se návštěvník dostává do prostoru kavárny, přednáškového sálu, designového obchodu nebo 

vzdělávacího centra. V tomto podlaží je také řešeno technické zázemí, šatna, skříňky a 
hygienické zázemí. Další dvě nadzemní podlaží jsou věnovány výstavním prostorům 
s technickým zázemím a dále střecha, která je navržena jako pobytová, kde je situována zeleň, 
sezónní kavárna a možnosti náhledů přes světlíky. Celá budova je podsklepena a v suterénu je 
řešeno celkové technické zázemí objektu s archívem, depozitářem a dílnou. Rovněž je zde 
navrženo podzemní parkoviště pro využité galerie a přilehlého řešeného území s celkovou 
kapacitou 142 parkovacích stání.  
     
    Technologicky se jedná o skeletový systém doplněný o monolitické železobetonové 
stěny a bílou vanu v suterénu.                   

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

            Přístup do vstupního podlaží je řešen z přilehlého náměstí, které vychází z urbanistického 
řešení. Vstupní podlaží se tedy nachází na terénu. Dále jsou v budově navrženy výtahy a 
hygienické zázemí přizpůsobené invalidům. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny stavební materiály jsou použity tak, aby neměly ostré hrany a povrchy aby 
nebyly kluzké. V každé části stavby budou zajištěny podchodné a průchozí výšky. Celá stavba je 
navržena tak, aby nikde nedocházelo k úrazům apod. 

B.2.6  Základní technický popis staveb          

a) stavební řešení 

Systém je navržen jako stěnový a skeletový. Nosné stěny jsou ze ŽB a ze  zděných cihel 
značky Porotherm o tloušťce 300 mm. Objekt má plochou pobytovou střechu s intenzivní 
zelení a odvod dešťové vody je řešen střešními vpustěmi a odváděn instalačními šachtami do 
retenční nádrže. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Objekt je založen pomocí hlubinných pilot ze železobetonu. Ochoz okolo objektu je řešen 
pomocí „I“ nosníků, které jsou přes podložky, aby nedocházelo k bodovým tepelným mostům, 
kotveny do obvodového věnce stavby v úrovni stropní desky. Vnitřní nosné příčky jsou ze zděných 
tvárnic o tloušťce 100/150 mm. Překlady nad otvory jsou řešeny z prefabrikovaných prvků 
Porotherm. M místnostech s podhledy jsou tyto podhledy řešeny ze sádrokartonové konstrukce. 
Další specifikace jsou na výkresech architektonicko-stavebního řešení.  
          Výpočet zatížení konstrukcí je uvažován dle ČSN EN 1991-1 Zatížení konstrukcí a patřičné 
oblasti. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

  Veškeré konstrukce a materiály jsou použity v souladu s českými normami, vyhláškami, 
právními předpisy, hygienickými předpisy a normami. Konstrukce je navržena na základě konzultace 
se statickým specialistou s bližším výpočtem, viz. dokumentace statiky. 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 

             Technická a technologická zařízení jsou popsána v rámci profesních částí této projektové 
dokumentace „D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení“.  
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

            Požárně bezpečnostní řešení je zařazeno v konstrukční části této dokumentace. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

            V rámci projektové přípravy je ve stupni DSP zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, 
který bude předložen k žádosti o vydání stavebního povolení a který bude vyhodnocovat objekt po 
stránce hospodaření s energiemi. Jsou doloženy ukazatele energetické náročnosti budovy 
porovnáním celkové dodané energie s potřebou neobnovitelné primární energie.  
            Jedná se o nový objekt, který bude postaven novými technologiemi z certifikovaných materiálů 
s dodržením všech požadavků tepelné, hygienické a požární normy a v souladu s platnou legislativou. 
Důsledně je dbáno při specifikaci stavebních materiálů a konstrukcí na to, aby byly eliminovány 
tepelné mosty a aby konstrukce obvodového pláště splnily doporučené hodnoty normy pro součinitel 
prostupu tepla konstrukcemi.                           
            Návrh systému vytápění vychází z celkové koncepce vytápění tepelným čerpadlem vzduch-
voda, jako šetrným zdrojem vůči životnímu prostředí. Vytápění je navrženo jako podlahové rohože ve 
výstavních prostorech v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou. Ohřev vody bude zajišťovat 
rovněž tepelné čerpadlo vzduch-voda se zásobami teplé vody v akumulačním zásobníku. V případě 
nedostatečné teplé vody jsou navrženy i menší elektrokotele, které mají pomoci tepelnému čerpadlu 
v době špičkového odběru teplé vody.              
            Alternativní zdroj energie je tedy venkovní vzduch jako ergonositel pro tepelné čerpadlo. Průkaz 
energetické náročnosti budovy je doložen v příloze PD pro stavební řízení. Originál PENB bude uložen 
u investora akce.              

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí  

            Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí, tak jako větrání a 
vytápění jsou řešeny v oddílech profesních částí DSP (viz v textu a jednotlivých profesních částech). 
Venkovní rozvody a technická a technologická zařízení včetně osvětlení venkovních ploch a 
komunikací jsou řešeny v rámci PD. Stavba nebude mít během provozu negativní vliv na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). Bude se jednat o objekt s funkcí veřejné vybavenosti, tedy galerie. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

               Před zpracováním projektu ve stupni PD pro stavební řízení byl proveden radonový průzkum 
lokality. V zásadě se bude jednat s ohledem na naměřené nízké hodnoty o běžná protiradonová 
opatření zamezující zároveň vzlínání zemní vlhkosti do konstrukcí. Závěry radonového průzkumu jsou 
uvedeny v textu, originál zprávy je uložen u investora akce. 

b) ochrana před bludnými proudy  

            Ochrana před bludnými proudy je řešena v rámci návrhu řešení rozvodů elektroinstalací v 
objektu. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

            Stávající podmínky území se stavbou nemění.        

d) ochrana před hlukem 

           Jedná se o stavbu galerie se standardním provedením s ohledem na snížení hluku z venkovního 
prostředí – vhodná volba stavebních materiálů, odpovídající parametry výplní otvorů a řešení 
dispozice objektu. 

e) protipovodňová opatření  

            Stávající podmínky území se stavbou nemění. Objekty se nenacházejí na území zatěžovaném 
záplavami, a proto nemusejí být provedena protipovodňová opatření.          

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

            Objekt galerie bude napojen svými přípojkami na veřejnou technickou infrastrukturu. Přesná 
specifikace přípojných míst včetně kapacit a bilancí je uvedena v profesních částech této PD.              
            Splašková kanalizace je řešená jako gravitační a je svedená do stávající kanalizace. Kanalizace 
dešťová bude svedena do retenční nádrže, v případě přeplnění přepadem do řeky Vltavy. Vodovod 
naváže na stávající vodovod, plynovod na STL plynovod DN 100. V celém území je nově navrženo 
v rámci parku nové veřejné osvětlení. V území je veden rozvod NN, ze kterého bude proveden přívod 
NN k odběrnému měřenému místu spotřeby přes přípojnou skříň. Slaboproudé rozvody budou řešeny 
v rámci stavby galerie. 
 

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

            Pozemek bude dopravně připojen přes parkové cesty na východě na obslužnou místní 
komunikaci Mlýnská  a na západě na hlavní komunikaci Podbabská. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

            viz výše.  

c) doprava v klidu 

            Na řešeném pozemku byla v rámci dokumentace pro územní řízení navržena hromadná 
podzemní garáž s celkovou kapacitou 142 parkovacích stání pro využití galerie a přilehlého území. Pro 
stanovení minimálního počtu parkovacích míst v území dle požadavku dopravní normy pro galerie byl 
proveden výpočet.  

Navržený počet parkovacích stání vyhovuje požadavkům dopravní normy.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

          
            V rámci stavby budou realizovány hrubé terénní úpravy pro osazení objektu ve svažitém terénu. 
Přesná specifikace HTU bude uvedena v dalším stupni PD po upřesnění podoby a stavebního řešení 
objektu včetně jeho konstrukčního a materiálového řešení.  Pod dokončení stavebních prací bude 
v rámci nově navrženého parku vysázena zeleň, která je navržena v dokumentaci pro parkovou 
úpravu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

            Návrh nové výstavby je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná platnou ÚPD, 
územní studií a další legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných 
pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provozy a charakter stavby vylučuje další rizika, 
která by vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo 
návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.   
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            Na řešeném území ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani 
další významné krajinné prvky. Na území se nevyskytuje žádný biokoridor. Zájmová plocha 
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, ani do žádného ochranného 
pásma vodních zdrojů.   
            Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem inženýrských sítí na pozemku a jeho 
okolí, která budou stavbou respektována.  
            Parcela na řešeném území nemá evidované BPEJ, požadavky na zábory zemědělského půdního 
fondu nevznikají.  
            Pobřežní partie spadají do VKP vodní tok a údolní niva (Vltava). 
            Území neleží v záplavové oblasti, území není poddolované, není namáhané seizmickou 
činností, na daném území se nenacházejí nerostná ložiska určená k těžbě.  
            Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především následující podmínky. Specielně se 
jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé 
vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva během stavby, zejména se zaměřením 
na: 
• provést opatření řešící hluk ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu 

hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

• zákaz nočních prací  
• zákaz nočního provozu staveništní dopravy 

• provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 6 do 22 hodin 
• práce o víkendu omezit na dobu od 8 do 18 hodin 

• omezení světelného znečištění okolí 
• omezení mezideponií a skladování prašných materiálů 

• minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skrápění nejvíce exponovaných ploch 
v době velkého sucha 

• preventivní opatření k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod 

• staveništní doprava bude vedena po komunikacích veřejné dopravní sítě  

• zamezení znečištění vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění a případnou 
očistu veřejné komunikace 

• vhodné nakládání s odpady dle zákona č.184/2014 Sb. o odpadech 

• technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku ropných látek a 
exhalací 

• zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací a 
ustanovení kontaktní osoby 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast, 
není poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu bude navrženo 
v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby adekvátní opatření dle výsledku měření 
radonového průzkumu.       
            Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska zájmů 
civilní obrany. Prevence možných havárií souvisejících se znečištěním povrchových a podzemních 
vod bude spočívat v důsledném dodržování platných předpisů během realizace stavby. Charakter 
stavby při jejím následném provozu nevyžaduje havarijní plán. 

B.8  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

• vodovodní přípojka 
voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodu přivedeného na 
pozemek z přípojky za vodoměrnou sestavou umístěnou na pozemku. Stavba bude mít 
samostatné měření. Místo napojení bude upřesněno na základě vyjádření správce vodovodu. 

• přípojka NN 
el. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením 
připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením 
od sítě. 

• telefon  
bude na stavbě řešen mobilními telefony. 

• kanalizace 
sociální zařízení bude řešeno mobilní chemickou buňkou WC umístěnou na staveništi. 
 

b) odvodnění staveniště 

            Odvodňovat staveniště není potřeba.   

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

            Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ zajišťuje pro stavbu 
vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a odsouhlasen investorem stavby a 
projektantem před započetím realizace. Stejně tak dodavatel stavby navrhne a projedná dopravně 
inženýrské opatření, případné překopy komunikací, překládky a přípojky sítí, hranice staveniště a 
dočasného staveniště a ZOV včetně DIO projedná s příslušnými DOSS.  
            Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn 
buď přímo od výrobce, nebo z nejbližší železniční stanice. Vjezd a výjezd na staveniště bude v západní 
části řešené plochy z přilehlé komunikace Podbabská.  
           Vjezd a výjezd do prostoru staveniště bude umístěn po pozemcích a v místech, kde bude v rámci 
stavby realizován i finální vjezd z veřejné komunikace do řešeného území. 
            Zhotovitel stavby zabezpečí, aby jeho činností nedocházelo k poškozování a znečišťování 
veřejných komunikací. Výjezdní místo bude opatřeno čistícím zařízením pro vozidla opouštějící 
staveniště. Přilehlé komunikace budou soustavně čištěny.  
            Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro potřebu realizace stavby si zajistí 
samostatně zhotovitel stavby. Předpokládá se využití napojení na v předstihu realizované sítě v rámci 
ZTV. Všechny významné sítě technické infrastruktury jsou zakresleny dle podkladů jednotlivých 
správců sítí a dle ZTV do koordinační situace. Na staveništi se nenacházejí sítě, které by bylo nutné 
před započetím stavebních prací překládat.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních pracích.  
Zasahování do okolních staveb a pozemků se nepředpokládá.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

            Nejsou plánované žádné přeložky sítí a vedení stávající technické infrastruktury. Na pozemku 
se nachází původní halový objekt, který je potřeba před započetím stavebních prací odstranit. Veškeré 
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materiály po demolici tohoto objektu budou následně zlikvidovány a odstraněny dle příslušných 
zákona o odpadech stavebních odpadech č. 184/2014 Sb. 
            Staveniště bude ze všech stran oploceno provizorním neprůhledným plotem. Na staveništi 
budou instalovány tabule s vyznačením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stavba bude řádně 
označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně označit výkopy, překopy a dočasná 
staveniště, hlavně výkopy inženýrských sítí, které přesáhnou hranu staveniště. 
            U výjezdu ze staveniště bude umístěno zařízení na očistu staveništní techniky a dopravních 
prostředků. Příjezdová komunikace a veřejné cesty dotčené stavbou budou pravidelně čištěny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé) 

            Staveniště pro výstavbu navrhovaných objektů se bude nacházet na řešeném pozemku parc. 
č. 1709 v k. ú. Bubeneč. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka – viz výše v textu. Staveniště bude 
rozvinuto pouze na tomto pozemku, který je svou rozlohou dostatečný. Pro objekty zařízení staveniště 
a dočasné deponie materiálu se nepředpokládá nárokování žádných dalších ploch.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady z výstavby 

            Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných 
staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 Stavební a demoliční odpad.  
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního 
způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší 
množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby.  
            Stavební odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 Sb. Na pozemku 
nebyl zjištěn azbest, po prohlídce území je možné konstatovat, že se zde nevyskytují nebezpečné 
materiály. Pozemek, jakož i blízké okolí nevykazují kontaminaci látkami škodlivými pro životní 
prostředí.  

Odpady z provozu 

            Během provozu galerie bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude shromažďován 
v odpadní nádobě umístěné na vyčleněném místě na pozemku stavebníka. Odvoz odpadu bude 
zajištěn specializovanou firmou (s oprávněním ke sběru a výkupu odpadu).  
            Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 184/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpadní vody 

            Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště, případně 
v místě výstavby. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. 
Budou využívána WC chemická mobilní umístěná na řešeném pozemku. Jiné odpadní vody ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou.  

Řešení ochrany ovzduší 

            Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší. 
Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů při příjezdu 
na staveniště. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními v zásadách organizace 
výstavby - používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných 
povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu, atd. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

            Odtěžená zemina v některých částech plochy, především u zářezů v suterénní části domu, 
bude použita v místě na dorovnání terénních nerovností a v násypech. Případný stavební odpad bude 
odvážen na skládku a likvidován v souladu s požadavky zákona č.184/2014 Sb. Přesné údaje o 
souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přesun nebo 
deponie zeminy, stejně tak požadavky na venkovní a vegetační úpravy, budou uvedeny v dalším 
stupni PD pro provádění stavby. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

            Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životné prostředí. Soubor 
organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí jsou uvedeny výše v textu.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Řešení bezpečnosti práce při výstavbě 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 v pozdějším 
znění a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb.  

Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. 
Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu 
výstavby. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.             

Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební 
a zemní práce provádět za přítomnosti a dozoru zástupců správců jednotlivých sítí. 

Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika, je nutno 
neprodleně přerušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí! GP, statik a geolog požadují 
převzetí základové spáry. 
 
Je nutné zároveň respektovat tyto související předpisy:  
• Zák. č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

• NV  č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

• NV č. 362/2005  Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zák. č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů   
• NV č. 178 /2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Zák. č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
• Vyhláška č. 499 / 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

• Vyhláška č. 526 /2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 

• Vyhláška č. 268 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
• Zák. č. 262/2006  Sb. zákoník práce 

• Charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných českých vyhláškách, nařízeních vlády, normách a 
dalších závazných ustanoveních 

• SMĚRNICE RADY 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
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požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 

           Za bezpečnost práce a technických zařízení při staveních pracích odpovídá dodavatel stavby. 
Ten je také zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své dodávky. 
            Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništi v platném 
znění. 
            Každý dodavatel stavebních prací je povinen se stavebníkem provést zápis o předání a převzetí 
staveniště s náležitostmi dle výše uvedeného nařízení vlády.  
            Na stavbě nebudou prováděny práce, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle 
příl. č. 5 NV 591/2006 Sb. 
            Dále je nutno respektovat Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Dodavatel stavebních prací je zejména povinen: 

• Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 

• Vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 
• V rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

• Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, 
pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který 
se jich týká. V technologickém postupu musí být zakotveny i požadavky požární bezpečnosti.  

• zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení. 

• základem bezpečnosti práce na stavbě je důsledná technologická kázeň všech pracovníků.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

            Při výstavbě nedojde k dotčení okolních staveb. Vzhledem k charakteru stavby a k podmínkám 
staveniště není potřeba řešit během stavby bezbariérový provoz na staveništi.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

            Veškerá doprava materiálu bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn 
buď přímo od výrobce, nebo z nejbližší železniční stanice. Vjezd a výjezd na staveniště je navržen ze 
západní části řešené plochy z přilehlé komunikace Podbabská.  
           Vjezd a výjezd do prostoru staveniště bude umístěn po pozemcích a v místech, kde bude v rámci 
stavby realizován i finální vjezd z veřejné komunikace do řešeného území. 
            Zásady DIO projedná určený dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy pro konkrétní 
řešení dopravy zvolené vybraným dodavatelem. 
 
 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

            Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě není nutné provádět, jedná se o 
stabilizované prostředí. Není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

            Stavba bude započata přípravou území ihned po vydání stavebního povolení, po dopracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby, po sestavení výkazu výměr a po výběru dodavatele. 
Postup výstavby bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních prací HSV a PSV, který 
bude předložen investorovi jako nedílná součást smlouvy o dodávce stavby.  
 
               

KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 
            Harmonogram kontrolních prohlídek bude stanoven na základě konzultace s příslušným 
stavebním úřadem. 
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půdorys 1.NP - náhled / viz. zadní kapsa48
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Penetrační nátěr

ST.02

Oplechování - příponka kotvena pod izolací

Podložka pro velké zatížení -
kotvení nosníků pro ochoz
a lišt pro kotvení copilitu

Hydroizolace PVC fólie

ŽB stěna atiky tl. 300 mm
Penetrační nátěr
Tepelná izolace extr. polystyren tl. 50 mm

Tepelná izolace - minerální vata tl. 180 mm

Oplechování - titanzinek

Betonová stěrka

12
0

0

Nosiník pro ochoz - kotven
přes podložku do ŽB
nosné konstrukce

Pororošt

Copilit - profilované "U"
sklo kotvené do lišt

Lišta pro kotvení copilitu,
kotvena přes navařený plech k
 "I" nosníku

Zábradlí - kotveno k
nosníku pro ochoz

Náběhový klín

5%

Lepidlo
Kamenný obklad atiky

OSB deska tl. 10 mm

1390

Tepelná izolace extr. polystyren Roofmate SL ve spádu tl. min 250 mm
Separační vrstva geotextílie
Rektifikační podložky

Hydroizolace
Stropní nosná ŽB deska s žebry tl. 650 mm

Dlažba na podložkách tl. 50 mm
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detail 02 - LOP okno 51

Hydroizolační fólie
Minerální vata tl. 50 mm

Černý tmel

Parotěsná fólie +
hliníkový plech tl. 2 mm

Příčník

Hliníkový plech tl. 2 mm

Kotva
Ocelová kotva žárově zinkovaná

Kotevní šroub

XPS tl. 20 mm

Izolačni trojsklo

P.01

Stropní ŽB deska s žebry tl. 650 mm
Akustická izolace tl. 50 mm
Separační fólie
Roznášecí vrstva - litá podlaha tl. 50 mm
Cementová stěrka tl. 4 mm
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detail 03 - sokl52

Stropní ŽB deska tl. 260 mm
Akustická izolace tl. 50 mm
Separační fólie
Roznášecí vrstva - litá podlaha tl. 50 mm
Cementová stěrka tl. 4 mm

INT.

INT.

EXT.

±0.000

Izolační trojsklo

Hliníkový plech
tl. 2 mm

XPS

Příčník

Tmel

Dilatační pásek
Nosný L profil

Negativní spára

Nopová fólie

300 200
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P.02

2%

Mřížka - lapač splavenin

2%

Odtokový žlab

Velkoformátová dlažba
ve štěrkovém loži

Štěrkopísek tl. 100 mm
Drcené kamenivo frakce 16/32 tl. 200 mm
Drcené kamenivo frakce 8/16 tl. 100 mm
Štěrkodrť tl. 40 mm
Betonová velkoformátová dlažba tl. 60 mm
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Zhutněný násyp
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schéma požárních úseků 55
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Tabulka místností 1.NP

místnost název m2 dělení úseků

1.01 přednášková místnost 190.0 požární úsek II.

1.02 sklad 11.0 požární úsek II.

1.03 sklad 8.4 požární úsek I.

1.04 únikové schodiště 5.2 chráněná úniková cesta

1.05 kavárna 129.7 požární úsek I.

1.06 zádveří 16.7 požární úsek I.

1.07 atrium 325.7 požární úsek I.

1.08 zádveří 16.7 požární úsek I.

1.09 recepce + design shop 87.6 požární úsek I.

1.10 sklad 5.2 požární úsek I.

1.11 vzdělávací centrum 200.6 požární úsek III.

1.12 zasedací místnost 12.4 požární úsek III.

1.13 zasedací místnost 14.6 požární úsek III.

1.14 zasedací místnost 14.6 požární úsek III.

1.15 šatna 16.6
samostatný požární úsek,
nad pultem požární roleta

1.16 úschovna / skříňky 8.8 požární úsek I.

1.17 chodba 30.4 požární úsek I.

1.18 předsíň dámských toalet 5.4 požární úsek IV.

1.19 wc ženy 11.6 požární úsek IV.

1.20 wc invalidi ženy 3.9 požární úsek IV.

1.21 předsíň pánských toalet 5.4 požární úsek IV.

1.22 wc invalidi muži 3.9 požární úsek IV.

1.23 wc muži 14.0 požární úsek IV.

1.24 chodba 31.3 chráněná úniková cesta

1.25 šatna ženy 6.0 požární úsek V.

1.26 koupelna ženy 5.0 požární úsek V.

1.27 denní místnost 10.9 požární úsek V.

1.28 šatna muži 6.0 požární úsek V.

1.29 koupelna muži 5.5 požární úsek V.

1.30 kancelář 14.6 požární úsek V.

1.31 technická místnost 37.3 samostatný požární úsek

1.32 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

1.33 kancelář security 10.8 požární úsek V.

1.34 zádveří 21.5 chráněná úniková cesta

zásobování

0.03

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.02

0.12

0.09

0.11

0.04

0.10

Tabulka místností 1.PP

místnost název m2 dělení úseků

0.01 archív 405.8 požární úsek I.

0.02 únikové schodiště 5.1 chráněná úniková cesta

0.03 dílna a laboratoř 369.6 požární úsek I.

0.04
technická místnost -
záložní zdroj 11.8 samostatný požární úsek

0.05 tchnická místnost 63.9 samostatný požární úsek

0.06 sklad 42.8 požární úsek II.

0.07 chodba 84.6 chráněná úniková cesta

0.08 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

0.09 security 5.4 požární úsek II.

0.10 zádveří 7.4 požární úsek III.

0.11 podzemní garáže 3750.7
děleno na 3  požární úseky III.-V., děleno

požárními roletami

0.12 schodiště 5.4 chráněná úniková cesta

1.NP

2.NP + 3.NP

1.PP

2.03
2.01

2.14

2.10
2.08

2.09

2.05

2.07

2.06

2.11 2.04

2.122.13

2.02

2.13

+5,200

nákladní
výtah

Tabulka místností 2.NP

místnost název m2 dělení úseků

2.01 výstavní prostory 1257.8 požární úsek I.

2.02 sklad 5.2 požární úsek I.

2.03 únikové schodiště 5.2 chráněná úniková cesta

2.04 chodba 30.4 požární úsek I.

2.05 předsíň dámských toalet 5.4 požární úsek IV.

2.06 wc ženy 11.6 požární úsek IV.

2.07 wc invalidi ženy 3.9 požární úsek IV.

2.08 předsíň pánských toalet 5.4 požární úsek IV.

2.09 wc invalidi muži 3.9 požární úsek IV.

2.10 wc muži 14.0 požární úsek IV.

2.11 chodba 31.3 chráněná úniková cesta

2.12 technická místnost 24.5 samostatný požární úsek

2.13 sklad 4.7 požární úsek I.

2.14 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

samostantý požární úsek

chráněná úniková cesta

požární úsek I.

požární úsek II.

požární úsek III.

požární úsek IV.

požární úsek V.

požární úsek VI.

požární úsek VII.

požární úsek VIII.

požární úsek IX.

požární úsek X.

Tabulka místností 1.PP

místnost název m2 dělení úseků

0.01 archív 405.8 požární úsek I.

0.02 únikové schodiště 5.1 chráněná úniková cesta

0.03 dílna a laboratoř 369.6 požární úsek I.

0.04
technická místnost -
záložní zdroj 11.8 samostatný požární úsek

0.05 tchnická místnost 63.9 samostatný požární úsek

0.06 sklad 42.8 požární úsek II.

0.07 chodba 84.6 chráněná úniková cesta

0.08 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

0.09 security 5.4 požární úsek II.

0.10 zádveří 7.4 požární úsek III.

0.11 podzemní garáže 3750.7
děleno na 3  požární úseky III.-V., děleno

požárními roletami

0.12 schodiště 5.4 chráněná úniková cesta

1.NP
1.01 přednášková místnost 190.0 požární úsek II.

1.02 sklad 11.0 požární úsek II.

1.03 sklad 8.4 požární úsek I.

1.04 únikové schodiště 5.2 chráněná úniková cesta

1.05 kavárna 129.7 požární úsek I.

1.06 zádveří 16.7 požární úsek I.

1.07 atrium 325.7 požární úsek I.

1.08 zádveří 16.7 požární úsek I.

1.09 recepce + design shop 87.6 požární úsek I.

1.10 sklad 5.2 požární úsek I.

1.11 vzdělávací centrum 200.6 požární úsek III.

1.12 zasedací místnost 12.4 požární úsek III.

1.13 zasedací místnost 14.6 požární úsek III.

1.14 zasedací místnost 14.6 požární úsek III.

1.15 šatna 16.6
samostatný požární úsek, nad pultem

požární roleta

1.16 úschovna / skříňky 8.8 požární úsek I.

1.17 chodba 30.4 požární úsek I.

1.18 předsíň dámských toalet 5.4 požární úsek IV.

1.19 wc ženy 11.6 požární úsek IV.

1.20 wc invalidi ženy 3.9 požární úsek IV.

1.21 předsíň pánských toalet 5.4 požární úsek IV.

1.22 wc invalidi muži 3.9 požární úsek IV.

1.23 wc muži 14.0 požární úsek IV.

1.24 chodba 31.3 chráněná úniková cesta

1.25 šatna ženy 6.0 požární úsek V.

1.26 koupelna ženy 5.0 požární úsek V.

1.27 denní místnost 10.9 požární úsek V.

1.28 šatna muži 6.0 požární úsek V.

1.29 koupelna muži 5.5 požární úsek V.

1.30 kancelář 14.6 požární úsek V.

1.31 technická místnost 37.3 samostatný požární úsek

1.32 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

1.33 kancelář security 10.8 požární úsek V.

1.34 zádveří 21.5 chráněná úniková cesta

2.NP
2.01 výstavní prostory 1257.8 požární úsek I.

2.02 sklad 5.2 požární úsek I.

2.03 únikové schodiště 5.2 chráněná úniková cesta

2.04 chodba 30.4 požární úsek I.

2.05 předsíň dámských toalet 5.4 požární úsek IV.

2.06 wc ženy 11.6 požární úsek IV.

2.07 wc invalidi ženy 3.9 požární úsek IV.

2.08 předsíň pánských toalet 5.4 požární úsek IV.

2.09 wc invalidi muži 3.9 požární úsek IV.

2.10 wc muži 14.0 požární úsek IV.

2.11 chodba 31.3 chráněná úniková cesta

2.12 technická místnost 24.5 samostatný požární úsek

2.13 sklad 4.7 požární úsek I.

2.14 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

3.NP
3.01 výstavní prostory 1257.8 požární úsek I.

3.02 sklad 5.2 požární úsek I.

3.03 únikové schodiště 5.2 chráněná úniková cesta

3.04 chodba 30.4 požární úsek I.

3.05 předsíň dámských toalet 5.4 požární úsek IV.

3.06 wc ženy 11.6 požární úsek IV.

3.07 wc invalidi ženy 3.9 požární úsek IV.

3.08 předsíň pánských toalet 5.4 požární úsek IV.

3.09 wc invalidi muži 3.9 požární úsek IV.

3.10 wc muži 14.0 požární úsek IV.

3.11 chodba 31.3 chráněná úniková cesta

3.12 technická místnost 24.5 samostatný požární úsek

3.13 sklad 4.7 požární úsek I.

3.14 únikové schodiště 5.9 chráněná úniková cesta

0 4 8 12 16 20 m

POZN.: V celém objektu bude instalován EPS systém a na obvodové konstrukci (fasádě) budou provedeny požární dělící pásy v šířce 900 mm z důvodu celkové výšky 
objektu a pobytové střeše.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.4

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Typ budovy: Galerie Bubeneč

Hodnocení
obálky budovy

Adresa budovy
(místo, ulice, popisné číslo, PSČ):

Papírenská 180
160 00, Praha Bubeneč

Katastrální území: 730106

Parcelní číslo: 1709

Celková podlahová plocha A c = 6481,7 [m 2] stávající doporučení

CI velmi úsporná   

 0,43
0,50    

 

0,75    

 

1,00    

 

1,50    

 

2,00    

 

2,50    

 

 mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE A -

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem  [W/(m 2K)] U em=H T/A

0,12 -

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 U em,N  [W/(m 2K)] 0,27 -

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U em

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,13 0,20 0,27 0,40 0,54 0,67

Platnost štítku do (datum): 19.5.2029 (nebo do změny obálky budovy)

Jméno a příjmení: Bc. Petra Malovaná

DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 7
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Popis statiky objektu 

Jako konstrukční systém je u galerie navržen sloupový, kde sloupy lokálně podepírají kazetový strom a jejich 
rozměry jsou 300x300 mm. Tloušťka desky je 100 mm a výška žebra 550 mm. Desky jsou oboustranně i 
jednostranně pnuté. Maximální rozpon sloupů je 16,01x12,5 m. 
 

Založení objektu 
 
Objekt Galerie je založen na plovoucích pilotech. Základová spára je navržena ze železobetonové desky 
s železobetonovými stěnami – tzv. bílá vana. 
 

Dilatace objektu 
 
Dilatační spára probíhá na 3 místech objektu. Budova galerie jako taková, bez podzemních garáží, je dilatována 
z důvodu délkové teplotní roztažnosti, protože objekt přesahuje délku 60 m. Je zde navržené jednosměrně kluzné 
uložení vodorovných konstrukcí v místě nulového momentu.  
Další dilatační spára probíhá v místě, kde podzemní garáže navazují na objekt galerie. V tomto případě je dilatace 
řešena z důvodu rozdílných výšek objektu, tedy rozdílného napětí v základové spáře. Navrženo je obousměrně kluzně 
uložené střední pole, vznikají zde tedy dvě místa dilatačních spár. 
Třetí dilatační spára prochází podzemními garážemi, které jsou stejně, jako objekt galerie, dilatovány z důvodu 
délkové teplotní roztažnosti. 
 

Svislé nosné konstrukce 
 
Jako svislé nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové sloupy 300x300 mm. Ztužující stěny jsou 
železobetonové tl. 300 mm a obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 T tl. 300 mm. 
 

Vodorovné konstrukce 
 
Je navržen kazetový strop s výškou 650 mm včetně žeber. Samotné žebra mají rozměry 300x550 mm a deska je 
tlustá 100 mm. Lehčený strop díky dutin o rozměru 1390x1242 mm. Tento rozměr dutin je navržen tak, aby žebra 
přesně naléhaly na nosné sloupy. 
 

Předběžný návrh desky: 
 
- obousměrně pnutá deska 7 705x8 450 mm 

 

h = 
1

33 ∙ Lmax  = 
1

33 ∙ 8,45  = 0,256 m 

     NÁVRH: 260 mm 
- obousměrně pnutá deska 12 210x16 010 mm 

 

h = 
1

25 ∙ Lmax  = 
1

33 ∙ 16,01  = 0,64 m 

     NÁVRH: 650 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

            kazeta – půdorys        řez 

 
 Akazeta = 2 602 600 mm2 

  

podíl žeber z kazety:  1542 ∙ 300 + 1690 ∙ 300 = 969 600 mm2 

    = 37% žeber z celé kazety 
    = 63% deska 
     

    
0,37 ∙650+0,63 ∙100

1000 = 0,304 mm 

 
VÝPOČET ZATÍŽENÍ: STROP 
 

STÁLÉ charakteristické kN/m2 γf návrhové  
kN/m2 

ŽB deska 0,304  ∙ 25 = 7,6 1,35 10,26 

izolace 0,05  ∙ 0,18 = 0,009 1,35 0,01215 

roznášecí vrstva 0,05  ∙ 23 = 1,15 1,35 1,5525 

nášlapná vrstva 0,004  ∙ 23 = 0,092 1,35 0,1242 

 
    ∑gk = 8,851 kN/m2     ∑gd = 11,949 kN/m2 

 

UŽITNÉ charakteristické kN/m2 γf
 návrhové 

kN/m2 

kategorie C3 5 1,5 7,5 
    

∑qk = 5 kN/m2     ∑qd = 7,5 kN/m2  

      

 zatížení celkem:  fk = gk + qk = 13,851 kN/m2 
     fd = gd + qd = 19,449 kN/m2 

 

   MEd = 
1

10 ∙ (1
2  ∙ fd) ∙ Lmax

2= 
1

10 ∙ (1
2  ∙ 19,449) ∙ 16,012 = 249,259 kNm 

 

   As,req = 
1,69 ∙ 249,259 ∙106

550 ∙435  = 1760,702 mm2 

 

       NÁVRH VÝZTUŽE: 4x ø 25 mm (As = 1963 mm2) 
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 Předběžný návrh nosníku: 
 

hT1 = ( l
12 ~ l

10) = 
8450

12  ~ 8450
10  = 704 ~  845 mm 

     NÁVRH: 720 mm 
 

bT1 = (1
3 ~ 2

3) ∙ hT1= 
720

3  ~ 1420
3   = 240 ~  475 mm 

     NÁVRH: 300 mm 
 

hT2 = ( l
12 ~ l

10) = 
7705

12  ~ 7705
10  = 642 ~  770,5 mm 

     NÁVRH: 680 mm 
 

bT2 = (1
3 ~ 2

3) ∙ hT2= 
680

3  ~ 1360
3   = 227 ~  454 mm 

     NÁVRH: 300 mm 
 
úprava: hT = 2,5 ∙ hD = 2,5 ∙ 260 = 650 mm 

NÁVRH: bxh = 300x700 mm 
 
 

 VÝPOČET ZATÍŽENÍ: NOSNÍK 
 

STÁLÉ charakteristické kN/m2 γf návrhové  
kN/m2 

od stropu 8,851  ∙ 7,705 = 768,2 1,35 92,07 

vlastní tíha 25  ∙ 0,7  ∙  0,3 = 5,25 1,35 7,088 

 
    ∑gk = 73,45 kN/m2     ∑gd = 99,16 kN/m 

 

UŽITNÉ charakteristické kN/m2 γf
 návrhové 

kN/m2 

od desky 5  ∙ 8,45 = 42,25 1,5 63,38 

 
∑qk = 42,25 kN/m2     ∑qd = 63,38 kN/m  

 zatížení celkem:  fk = gk + qk = 115,7 kN/m2 
     fd = gd + qd = 162,54 kN/m2 

 

   MEd,max =   ∙ fd ∙ L2= 
1
8 ∙ 162,54 ∙ 8,452 = 1450,72 kNm 

 
   VEd,max = 0,625 ∙ fd ∙ L = 0,625 ∙ 162,54 ∙ 8,45 = 858,41 kN 

 

        
 



DILATAČNÍ SPÁRA
OBOUSMĚRNĚ KLUZNĚ ULOŽENÉ STŘEDNÍ POLE
ROZDÍLNÉ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE

DILATAČNÍ SPÁRA
JEDNOSMĚRNĚ KLUŽNÉ ULOŽENÍ - spára v místě
nulového momentu
DÉLKOVÁ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST
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cirkulační voda - vedeno pod stropem

studená voda - vedeno pod stropem

teplá voda - vedeno pod stropem

technická místnost

vodoměrná sestava

kanalizace splašková

kanalizace dešťová

elektro kotel expanzní
nádoba

TUV

vnitřní jednotka
tepelného čerpadla

TUV

rekuperační
jednotka

rozdělovač / sběrač

zásobování

0.03

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.02

0.09

0.11

0.04

0.10
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0 2 4 6 8 10 m
200



kanalizace splašková

studená voda - vedeno pod stropem

technická místnost

teplá voda - vedeno pod stropem

cirkulační voda - vedeno pod stropem

kanalizace dešťová

1.06

1.07

1.08

1.05

1.02 1.03 1.04

1.01

1.09

1.10

1.11

1.13 1.12

1.31

1.32

1.30

1.29

1.27

1.15

1.28 1.25

1.26

1.23
1.21 1.18

1.22 1.20

1.19

1.34 1.16

1.24
1.17

1.33

1.14

±0,000
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schéma instalací 1.NP68

0 2 4 6 8 10 m
200



kanalizace splašková

kanalizace dešťová

studená voda - vedeno pod stropem

teplá voda - vedeno pod stropem

technická místnost

cirkulační voda - vedeno pod stropem

2.03
2.01

2.14

2.10
2.08

2.09

2.05

2.07

2.06

2.11 2.04

2.122.13

2.02

2.13

+5,200

nákladní
výtah

Galerie 
Bubeneč

schéma instalací 2.NP 69

0 2 4 6 8 10 m
200



studená voda - vedeno pod stropem

technická místnost

teplá voda - vedeno pod stropem

cirkulační voda - vedeno pod stropem

kanalizace splašková

kanalizace dešťová

3.03
3.01

3.14

3.10
3.08

3.09

3.05

3.07

3.06

3.11 3.04

3.123.13

3.02

3.13

+10,400

nákladní
výtah

Galerie 
Bubeneč

schéma instalací 3.NP70

0 2 4 6 8 10 m
200



zastřešené vzduchotechnické
jednotky

zastřešené vzduchotechnické
jednotky

zastřešené vzduchotechnické
jednotky, tepelné čerpadlo

4.024.01 4.03

4.04

studená voda - vedeno pod stropem

teplá voda - vedeno pod stropem

cirkulační voda - vedeno pod stropem

kanalizace splašková

kanalizace dešťová

technické jednotky

Galerie 
Bubeneč

schéma instalací střecha 71

0 2 4 6 8 10 m
200



elektro kotel expanzní
nádoba

TUV

vnitřní jednotka
tepelného čerpadla

TUV

rekuperační
jednotka

rozdělovač / sběrač

zásobování

0.03

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.02

0.09

0.11

0.04

0.10

technická místnost

vytápěný prostor - podlahová el. rohož

temperovaný prostor

vytápění / chlazení VZT

nevytápěný prostor

Galerie 
Bubeneč

schéma vytápění 1.PP72

0 2 4 6 8 10 m
200



1.06

1.07

1.08

1.05

1.02 1.03 1.04

1.01

1.09

1.10

1.11

1.13 1.12

1.31

1.32

1.30

1.29

1.27

1.15

1.28 1.25

1.26

1.23
1.21 1.18

1.22 1.20

1.19

1.34 1.16

1.24
1.17

1.33

1.14

±0,000

technická místnost

vytápěný prostor - podlahová el. rohož

temperovaný prostor

vytápění / chlazení VZT

nevytápěný prostor

Galerie 
Bubeneč

schéma vytápění 1.NP 73

0 2 4 6 8 10 m
200



2.03
2.01

2.14

2.10
2.08

2.09

2.05

2.07

2.06

2.11 2.04

2.122.13

2.02

2.13

+5,200

nákladní
výtah

technická místnost

vytápěný prostor - podlahová el. rohož

temperovaný prostor

vytápění / chlazení VZT

nevytápěný prostor

Galerie 
Bubeneč

schéma vytápění 2.NP7

0 2 4 6 8 10 m
200



technická místnost

vytápěný prostor - podlahová el. rohož

temperovaný prostor

vytápění / chlazení VZT

nevytápěný prostor

3.03
3.01

3.14

3.10
3.08

3.09

3.05

3.07

3.06

3.11 3.04

3.123.13

3.02

3.13

+10,400

nákladní
výtah

Galerie 
Bubeneč

schéma vytápění 3.NP 75

0 2 4 6 8 10 m
200






