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IDENTIFIKAČNÍ	ÚDAJE

ANOTACE:

ŘEŠENÝM	OBJEKTEM	V	RÁMCI	TÉTO	DIPLOMOVÉ	PRÁCE	JE	NOVÁ	BUDOVA	NÁRODNÍ	GALERIE,	
ZAJIŠŤUJÍCÍ	SOUČASNĚ	TAKÉ	FUNKCI	MENŠÍHO	KONGRESOVÉHO	CENTRA	A	BYDLENÍ.	
NACHÁZÍ	SE	V	MÍSTĚ	ZANIKLÝCH	HISTORICKÝCH	HRADEB	STARÉHO	MĚSTA,	POZDĚJI	
NÁDRAŽÍ	TĚŠNOV.	KONCEPT	VYCHÁZÍ	Z	PŘEDDIPLOMNÍHO	PROJEKTU,	KDY	BYLA	CITLIVĚ	
DOPLNĚNA	PARCELA	VZNIKLÁ	DEMOLICÍ	DNEŠNÍ	SEVEROJIŽNÍ	MAGISTRÁLY.	BUDOVA	REAGUJE	
NA	HISTORICKOU	ZÁSTAVBU	DOTVOŘENÍM	ZANIKLÝCH	ČI	PŘERUŠENÝCH	ULIČNÍCH	ČAR	A	
SOUČASNĚ	VYTVÁŘÍ	NA	TAKTO	DŮLEŽITÉM	MÍSTĚ	VEŘEJNÝ	PROSTOR	-	NOVÉ	NÁMĚSTÍ.	DALŠÍ	
HODNOTNÝ	VEŘEJNÝ	PROSTOR	SE	NACHÁZÍ	VE	VNITROBLOKU	BUDOVY	A	MŮŽE	BÝT	VYUŽIT	
PRO	ROZMANITÉ	KULTURNÍ	UDÁLOSTI.

ANNOTATION:

FOCUS	OT	THIS	MASTER	THESIS	IS	A	DESIGN	OF	A	NEW	BUILDING	OF	NATIONAL	GALLERY	
AT	FLORENC,	WHICH	ALSO	FUNCTIONS	AS	A	SMALL	CONGRESS	CENTER	AND	A	PLACE	FOR	
AN	ACCOMODATION.	IT	IS	LOCATED	ON	A	PLOT	WHERE	USED	TO	BE	A	HISTORIC	OLD	TOWN	
CITY	WALLS	AND	LATER	ON	A	RAILWAY	STATION	PRAHA	-	TĚŠNOV.	DEISIGN	CONCEPT	IS	
BASED	ON	A	PREVIOUS	PRE-DIPLOMA	PROJECT,	WHEN	MAIN	OBJECT	WAS	TO	COMPLETE	
HISTORIC	STRUCTURE	WHICH	IS	NOW	POSSIBLE	WITH	A	DEMOLITION	OF	A	NORT-SOUTH	
ARTERIAL	ROAD.	THE	BUILDING	REACTS	TO	HISTORIC	STRUCTURE	WITH		CONNECTING	
VANISHED	OR	INTERRUPTED	STREET	LINES	AND	CREATING	A	NEW	PUBLIC	SPACE	IN	THIS	
SUCH	IMPORTANT	LOCATION.	ANOTHER	VALUED	PUBLIC	SPACED	IS	LOCATED	IN	A	YAD	OF	A	
BUILDING	AND	CAN	BE	USED	FOR	ALL	SORTS	OF	CULTURAL	EVENTS.



PROHLAŠUJI,	ŽE	JSEM	DIPLOMOVOU	PRÁCI	NA	TÉMA	"NOVÁ	BUDOVA	NÁRODNÍ	GALERIE	NA	FLORENCI"	VYPRACOVAL	SAMOSTATNĚ,	
NA	ZÁKLADĚ	POZNATKŮ	ZÍSKANÝCH	PŘI	STUDIU	A	S	POUŽITÍM	UVEDENÉ	ODBORNÉ	LITERATURY.

V PRAZE DNE 19. 5. 2019  

PODĚKOVÁNÍ

RÁD	BYCH	PODĚKOVAL	VŠEM	KONZULTANTŮM,	PŘEDEVŠÍM	VEDOUCÍMU	MÉ	DIPLOMNÍ	PRÁCE	ZA	
CENNÉ	RADY,	PŘIPOMÍNKY,	NEZBYTNOU	KRITIKU	A	VSTŘÍCNÝ	PŘÍSTUP.	DÁLE	MUSÍM	PODĚKOVAT	I	
MÝM	PŘÁTELŮM,	ZA	JEJICH	KONSTRUKTIVNÍ	KONZULTACE,	PODPORU	A	POCHOPENÍ	V	NÁROČNÉM	
ČASE	PŘEDCHÁZEJÍCÍ	ODEVZDÁNÍ.	NAKONEC	TAKÉ	SVÉ	RODINĚ,	KTERÁ	MNE	PODPOROVALA	PO	
CELOU	DOBU	CESTY	A	ZÁSOBOVALA	MNE	ENERGIÍ	NEZBYTNOU	K	DOKONČENÍ	TÉTO	PRÁCE.
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ČÁST: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
N o v á  b u d o v a  N á r o d n í  g a l e r i e  n a  F l o r e n c i   

 
k v ě t e n  2 0 1 9  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1.1 Název stavby: Nová budova Národní Galerie na Florenci 

1.1.2 Místo stavby: Praha [554782], k.ú. Staré město[727024], p.č. 785, 882/1, 882/2, 882/3,882/4,882/5, 882/6, 882/7, 
882/8, 882/9, 882/10, 895, 942 

1.1.3 Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

1.2.1 Stavebník:  FSv ČVUT v Praze 

                          Thákurova 7 

                          160 00 Praha 6 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

1.3.1 Generální projektat: Bc. Michal Prachař 

 Francouzská 4021 

76701, Kroměříž 

Michal.prachar@fsv.cvut.cz 

1.3.2 Zodpovědný projektant: Bc. Michal Prachař 

1.3.3 Autor projektu: Bc. Michal Prachař 

Stavební část:  Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Arch. Michal Šourek 

                                Konzultant K124: doc. Ing. Vladimír Žďára Csc. 

        Požární ochrana: Ing. Martin Benýšek 

        Statika: Ing. Josef Fládr, Phd. 

        Technické zařízení budov: doc. Ing. Karel Papež Csc. 

 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 
- výškopisné a polohopisné zaměření pozemku. 

- územní plán 

- platná legislativa (novela stavebního zákona č.183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. vyhláška č. 268/2009 Sb.) 

- normy ČSN (závazné i doporučené) 

 

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1.1 Rozsah řešeného území : Záměr se nachází na pomezí dvou katastrálních částí města Prahy, a sice Starého 
Města a Karlína. P.č. 785, 882/1, 882/2, 882/3,882/4,882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9, 882/10, 895, 942. 
V současné době se na tomto místě nachází pražská magistrála, těšnovský parčík a plochy s neodpovídajícím 
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využitím vzhledem k hodnotě daného pozemku. V případě magistrály dojde k jejímu zbourání a nutným terénním 
úpravám. 

3.1.2 Údaje o území podle jiných právních předpisů: Stavba se nachází v památkové rezervaci. 

3.1.3 Odtokové poměry: Dešťové vody budou v maximální míře akumulovány v retenční nádrži ve dvoře objektu, čímž 
nebudou stékat mimo dané pozemky. Podrobněji sou řešeny v samostatné části dokumentace. 

3.1.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Dokumentace není v souladu, je nutná změna ÚP a 
souvisejících náležitostí. 

3.1.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doložena 
ke stavebnímu řízení do dokladové části. 

3.1.6 Související a se stavbou spojené investice: Demolice, terénní úpravy a všechny ostatní náležitosti související 
s odstraněním magistrály: přeložky a následné nové části technických sítí, komunikací, veřejného osvětlení, 
odvod dešťových vod z nově vymezených ploch,… 

4 ÚDAJE O STAVBĚ 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
 Jedná se o novostavbu splňující požadavky spojené se změnou ÚP tohoto území 

4.2 Účel užívání stavby: 
 Jedná se o polyfunkční stavbu s těmito provozy: galerie, kongres, dlouhodobé ubytování (byty) 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba: 
 Jedná se o trvalou stavbu jako součást nové urbanistické zástavby území. 

4.4 Údaje o stavbě podle jiných právních předpisů:  
 Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů 

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Objekt rodinného domu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Stavba rodinného domu není 
určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v 
souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: 
 Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doložena ke stavebnímu řízení. 

4.7 Navrhované kapacity stavby: 
 Zastavěná plocha 6 262 m² 

 Obestavěný prostor: 170 286 m3 

 Hrubá podlažní plocha: 37 268 m² 

 Předpokládaný počet osob: přibližně 850 osob při plné obsazenosti 

4.8 Základní bilance stavby: 
 potřeby a spotřeby médií a hmot:  Nebylo řešeno v rozsahu DPA 

 hospodaření s dešťovou vodou:   Většina dešťových vod je akumulována v retenční nádrži pod 
povrchem vnitřního náměstí. V případě extrémních srážek bude její 
část převáděna rovnou do jednotné kanalizace probíhající podél jižní 
části pozemku. 

 celkové produkované množství odpadů:  Nebylo řešeno v rozsahu DPA 

 třída energetické náročnosti budov:  Nebylo řešeno v rozsahu DPA 

4.9 Základní předpoklady výstavby 
 – hrubé terénní a výkopové práce 

 – hrubá stavba domu 

 – kompletace střechy, fasád a vnitřní kompletace 

 – dokončovací stavební práce a definitivní úprava navazujícího terénu 

 

Předpoklad doby výstavby je 30 měsíců, zahájení stavby po dokončení kompletní prováděcí dokumentace potom bude možné zhruba od 
20.11.2019. 

4.10 Orientační náklady stavby: 
 Orientační cena stavby:  

5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 
 Objekt Národní galerie 

 Objekt Kongresové části s přidruženými  

 Zpevněné plochy 

 Domovní přípojky 

 Terénní a zahradní úpravy 

 

V Praze 5.5..2019 

Bc. Michal Prachař 
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ČÁST: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
N o v á  b u d o v a  N á r o d n í  g a l e r i e  n a  F l o r e n c i   

 
K V Ě T E N  2 0 1 9  

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Rozsah řešeného území: záměr se nachází na pomezí dvou katastrálních částí města Prahy, a sice Starého Města a Karlína. P.č. 785, 882/1, 
882/2, 882/3,882/4,882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9, 882/10, 895, 942. V současné době se na tomto místě nachází pražská magistrála, 
těšnovský parčík a plochy s neodpovídajícím využitím vzhledem k hodnotě daného pozemku. V případě magistrály dojde k jejímu zbourání 
a nutným terénním úpravám. 

1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
Na základě analýzy území a vyhodnocení jeho potenciálu(dlouhodobá strategie v lokalitě, trvale udržitelný rozvoj, charakter a koncept území), 
byla v návaznosti na předdiplomní projekt umožněna změna územního plánu.   

1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Pro všechna ochranná pásma bude nutné předložit k žádosti o stavební povolení či k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Nachází se v poddolovaném území. Pod stavbou vede tunel metra linky B, a těsně vedle i tunel 
linky C. Pro ověření proveditelnosti, bude nutný odborný geostatický posudek. 

1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 

Návrh vychází z okolních poměrů území. Jedná se o novou zástavbu v nové urbanistické struktuře a svým charakterem respektuje přirozené 
zakončení uliční čáry. Svou polohou uzavírá a definuje prostor náměstí a okolního urbanistického uspořádání. Stavba definuje konkrétní 
veřejný prostor. Stavba ovlivní nárůst kapacity lidí v území. Pro tento důsledek jsou navrženy dopravní trasy a řešení dopravy v klidu. Dešťové 
vody budou deponovány v přilehlém umělém jezírku na náměstí a zbytek bude odveden do jednotné kanalizace. 

1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Z hlediska demolic bude potřeba dle související bourací dokumentace ubourat těleso magistrály, procházející středem řešené lokality. Spolu 
s tím budou provedeny náležité terénní úpravy a kácení dřevin, jak náletových tak i 5 vzrostlých stromů (průměr 80 cm kmene ve výšce 
130cm) v prostoru dnešního parku Těšnov. 

1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K 
PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Pozemky určené k záborům zemědělského půdního fondu se v řešeném prostoru nevyskytují. 

1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno ze stávajících komunikací Na Poříčí/Těšnov/Ke Štvanici. 
V ulici Těšnov bude nadále probíhat tramvajová trať spolu s ulicí suplující tok vozidel po původní magistrále. Ulice Na Poříčí/Sokolovská bude 
řešena pouze jako pěší komunikace sdílená s tramvajovou tratí. Bude na ní umožněn příjezd hasičů, sanitních vozů a policie. Objekt bude 
napojen na stávající inženýrské sítě, tedy vodovod, plynovod a elektřinu. 

1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE  
Nejsou předmětem řešení této diplomové práce.  

 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Objekt je provozně dělen na 7 částí. Jsou to stravovací zařízení (restaurace, kavárna), galerie, kongresové centrum, bytová část a dvě 
komerční jednotky.  
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2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 Urbanismus: 
Urbanisticky objekt vychází z tvorby předdiplomního projektu. Lokalita dnešního parku Těšnov spolu s magistrálou probíhajícím nad ním je 
jedním z míst s úžasným potenciálem, avšak mizerným využitím pro širokou veřejnost. Pro podpoření atraktivity místa bylo rozhodnuto pro 
celkovou obnovu spojenou s demolicí magistrály založenou na předpokladu dostavby městského okruhu a celkového snížení dopravní zátěže 
na této trase. Z magistrály se stane městský bulvár, kopírující dnešní ulice Na Florenci-Těšnov s napojením na Hlávkův most. Na místě po 
zdemolované magistrále vznikne parcela podobná okolním historickým blokům, ovšem na místě původních hradeb a později Těšnovského 
nádraží.  

Jižní část před Muzeem Hl. města Prahy bude sloužit jako náměstí, v severní části potom dojde k výstavbě. Cílem bylo blokově dotvořit okolní 
strukturu a spojit tak historické čtvrti Starého města a Karlína. Hrany budovy podporují uliční čáry, zejména ulici Na Poříčí/Sokolovská, ale 
vytváří například i nové plynulé propojení ulic Petrská a Pobřežní.  

Součástí předdiplomního prostoru potom byla také příléhající parcela v místě dnešní stanice metra Florenc. Ta by byla taktéž zdemolována 
a na jejím místě by vyrostla kancelářská budova s obchodním parterem. Pro své potřeby ji bude využívat pražský magistrát, který již 
v minulosti vyjádřil přání se přestěhovat do kapacitnějších a vhodnějších administrativních prostor. 

Hlavní priorita bude věnována pěší dopravě a lidem obecně, východně od ulice Těšnov/Na Florenci bude lokalita jedna velká pěší zóna, 
umožňující volný pohyb osob mezi důležitými veřejnými budovami Magistrátu se stanicí metra, Národní Galerií, Muzeem Hl. města Prahy a 
autobusovým nádražím Florenc. 

Součástí předdiplomního prostoru potom byla také příléhající parcela v místě dnešní stanice metra Florenc. Ta by byla taktéž zdemolována 
a na jejím místě by vyrostla kancelářská budova s obchodním parterem. Pro své potřeby ji bude využívat pražský magistrát, který již 
v minulosti vyjádřil přání se přestěhovat do kapacitnějších a vhodnějších administrativních prostor. 

Blokový tvar je poté narušen z východní strany, pro otevření a vlákání života do veřejného vnitrobloku/dvora budovy. Na této podnoži tvaru 
písmene „C“ je poté v severní části vystavěna bytová nástavba, vytvářející napětí se sousedními budovami Allianz a KPMG, jež mají odlišnou 
struktura, než okolní původní historické bloky. 

 Architektonické řešení: 
Tvar budovy je založený na dotvoření okolního urbanismu území s reakcí na okolní objekty, spíše než na architektonické exhibici objektu 
samotného. Jeho jednoduchá architektura tvoří protipól klasicistní budově Muzea Hl. města Prahy, umístěného přímo naproti.  

Dynamiku stavbě dodává zkosení obvodového pláště a samotný obrys, který není striktně tvořen pravými úhly. Bytová nástavba poté reaguje 
na sousední budovy a vytváří kompozici trojúhelníku, případně inverzně písmene „Y“. 

Funkčně se budova dělí na část Národní galerie, situovanou směrem do náměstí Florenc a část kongresovou, situovanou směrem na sever. 
Obě části obsahují velkorysou vstupní halu otevřenou přes 4 nadzemní podlaží, dodávající vnitřnímu prostoru pocit vzdušnosti a vznešenosti.  

Galerijní část bude kromě drobných provozoven v parteru (kavárna, showroom, obchod se suvenýry) obsahovat oddělené prostory pro trvalou 
výstavu Slovanské Epopeje a další střídající se výstavy. Ve 4.np potom bude část patra věnována kancelářským prostorům.  

V kongresové části bude celkem 6 sálů s rozdílnou kapacitou pro pořádání různých typů kulturních akcí, restaurace a poslední podlaží bude 
věnováno menší knihovně.   

Garáže v 1.pp jsou společné pro všechny funkce, část stání je vyhrazena pro nájemníky bytových jednotek, zbytek potom galerii a kongresu, 
přičemž parkovacích stání je přebytek, umožňující zaparkování i návštěvníkům směřujících do této lokality. 

Konstrukčně je objekt kombinací železobetonového skeletu a nosných stěn, některé části zastropení větších prostorů jsou poté řešeny 
s pomocí ocelových příhradových nosníků. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Dispozičně je objekt navržen se 4 nadzemními podlažími pro provoz galerie a kongresové části, další 4 patra (5.-8.np) poté tvoří bytová 
nástavba. Podzemní podlaží poté kromě garáží obsahuje i technické místnosti, sklady, umělecké dílny a depozitáře pro trvalé uskladnění 
vystavovaných exponátů. Objekt má dva hlavní vchody pro galerii a kongres, vlastní vstup má bytová část a odděleně je vstup řešen i pro 
zaměstnance jednotlivých provozů. 

Návštěvníci galerii po vstupu z jižní strany objektu vstoupí do hlavní haly, kde bude umístěna recepce s prodejem vstupenek, přičemž budou 
dále moci navštívit výstavu Slovanské epopeje přístupnou východním schodištěm, případně ostatní placené výstavy, přístupné  schodištěm 
levým. Po zhlédnutí výstavy budou nazpět do vstupní haly vyvedeni skrze obchod suvenýry, do něhož přímo ústí vertikální komunikace 
sloužící k úniku z těchto prostor. Ze vstupní haly bude poté možnost navštívit veřejně přístupnou neplacenou výstavu v západní části parteru, 

případně se občerstvit v kavárně. Do hlavní haly poté bude vstup i ze severní strany ze dvora, opět s jasným výhledem k recepčnímu pultu 
pro snadnou orientaci.  

Samostatnou jednotku bude tvořit komerční jednotka na jihovýchodní straně objektu, primárně navržená jako showroom českých designových 
svítidel Bomma. 

K zásobování a manipulaci s exponáty bude sloužit velký nákladní výtah o vnitřních rozměrech 4,6x3m, navazující na jednotku showroomu 
na jihovýchodní straně objektu.  

Provozní členění kongresové části bude podobné jako u té galerijní, po vstupu do centrální haly dojde k odbavení v recepci a nasměrování 
k příslušné části. V hale se nachází všechny nutné vertikální komunikace, velkorysé schodiště a dvojice výtahů.  Zároveň je možnost návštěvy 
restaurace či druhé menší komerční jednotky v jihozápadní části. V 1.np poté budou umístěny i toalety a zázemí zaměstnanců, jak restaurace 
tak kongresové části vyjma managementu, ten bude sídlit v kancelářích společných s galerijní částí. Zásobování restaurace bude prováděno 
malým nákladním výtahem situovaným v severovýchodním rohu objektu. Na zásobování bude navazovat prostor skladů a odpadu. Samotná 
přípravná část poté bude skrze office propojena s prostorem mytí a samotným výdejem hotových jídel určenému personálu restaurace, přímo 
navazující na konzumní část restaurace. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Tento typ objektu počítá s požadavky na bezbariérové řešení stavby v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. Přístup je zajištěn tak, aby se do 
objektu mohly bez problému dostat osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Vedle turniketových dveří jsou navrhnuty otočné dveře 
šířky 900 mm a vertikální komunikace je pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu řešena výtahy. Horizontální komunikace jsou 
řešeny ve správné dimenzi. Hygienická zázemí jsou opatřeny kabinou pro invalidy. S trvalým pobytem osob se sníženou schopností orientací 
a pohybu se nepočítá v bytové nástavbě. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavební řešení jsou navržena tak, aby bylo zaručeno bezpečné užívání objektu. Veškeré instalace jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
současným bezpečnostním standardům dle ČSN. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Stavební řešení 

Nosnou konstrukci domu tvoří kombinace železobetonového skeletu a nosných železobetonových stěn. Horizontální železobetonové stropy 
jsou kombinací oboustranně i jednostranně pnutých desek. Spodní stavba je řešena jako bílá vana a celoplošně podepřena piloty. 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení. 

Objekt je v rámci materiálů dílčích stavebních konstrukcí velice různorodý. Nosné prvky budou ze železobetonu. Dělící konstrukce v bytové 
části včetně mezibytových příček poté budou z důvodu snížení hmotnosti kompletně ze sádrokartonu v potřebné kvalitě. Předsazená fasáda 
je tvořená soustavou ramen ze svařovaných hliníkových profilů, nesoucích vodící lišty pro napnutí textilního potahu. Zastřešení hlavních atrií 
bude provedeno jako lehký obvodový plášť. Pochozí plochy interiéru budou tvořeny litými betonovými podlahami, stejně tak jako pojízdné 
plochy i pochozí plochy celého suterénu. Podlahy v bytové části bude tvořit litý beton ve společných prostorech, v samotných bytech potom 
skládaná dřevěná podlaha. Části střech bude pokrývat extenzivní zelená střecha, v částech navazujících ke skyboxu kavárny a bytové 
nástavbě poté budou terasy s pochozí plochou z thermowood prken. 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení a jiné vlivy, s nimiž je počítáno, kterým bude vystavena během výstavby a doby její 
životnosti (užívání), nemohly při běžné údržbě způsobit její náhlé či postupné zřícení či větší stupeň (nepřístupný stupeň) jejího přetvoření, 
které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost či uživatelnost. Dále je stavba navržena takovým způsobem, aby bylo zabráněno 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku nadměrné deformace nosné konstrukce či ohrožen 
provozuschopnosti pozemních komunikací v jejím dosahu. Při návrhu stavby se předpokládá, že po celou dobu její předpokládané životnosti, 
danou současně platnými normami, budou stavební konstrukce vyhovovat danému účelu a budou odolávat všem zatížením a vlivům. 

2.6.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vytápění: Převážně vzduchotechnikou, kombinací teplovzdušného vytápění a klimatizace. 

Příprava teplé vody: Celkem 3 plynové kotelny zajišťující nezávislý provoz třech hlavních provozů: galerie, kongresové části a bytů. 

Odvod dešťových vod: Větší část deponována v retenční nádrži s přepadem do jednotné uliční kanalizace. 

Odvod splašků: Do uliční jednotné kanalizace. 
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Zdroj vody: Vodovodní řad 

2.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ 
Řešeno na úrovni koncepční rozvahy. Je dodrženo maximálních přípustných vzdáleností k únikovým cestám a jejich správnému užívání 
orientací dveří ve směru úniku. V objektu bude instalován systém elektronické požární signalizace a požárního větrání. Hlavní shromažďovací 
prostory a garáže budou hašeny systémem sprinklerů. Výstavní prostory poté mlhou z důvodů nižší agresivity a rizika poškození vůči 
vystavovaným exponátům. Prostory depozitářů s minimálním provozem osob mohou být napojeny na větrání plynem neobsahujícím kyslík 
(při detekci úspěšné evakuace osob z těch provozů). Do garáží poté bude zákaz vjezdu automobilů spalujících CNG a LPG. 

V suterénu bude veškeré technické zázemí – 2 strojovny požárního řešení, místnost s centrálním a náhradním zdrojem požární ochrany, 
ústředna EPS, místnost s rozvaděčem EPS a potom samotnou nádrž s dostatečnou dimenzí pro následný rozvod požární vody. 

2.8 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
V rámci diplomní práce nebylo řešeno.  

Tepelná obálka budovy je navržena tak, aby odpovídala platným normám a nedocházelo k nadměrnému přehřívání či ochlazování interiéru 
vlivem okolních vlivů- 

2.9 HYGIENICKÉ POŽDAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Jsou splněny požadavky norem, obecně technické požadavky na výstavbu i příslušné hygienické předpisy a další předpisy a normy vztahující 
se k projektované stavbě. 

2.10 OCHRANNA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Objekt je chráněn proti běžným negativním vlivům vnějšího prostředí. Veškeré nové konstrukce a materiály exponované vnějšímu působení 
jsou navrženy s patřičnou odolností proti negativnímu působení atmosférických vlivů. Stavba se nenachází v seizmicky aktivní ani 
poddolované oblasti. 

2.10.1 Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační souvrství spodní stavby. 

2.10.2 Ochrana před bludnými proudy 

Nebyly v rámci diplomové práce řešeny. 

2.10.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí se nepředpokládají výrazné vlivy technické seismicity, a proto nejsou navržena žádná ochranná opatření proti těmto účinkům. 

2.10.4 Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby bude akustický hluk řešen materiály a konstrukcemi s vysokým akustickým útlumem pro dostatečnou akustickou 
pohodu v interiéru budovy. 

2.10.5 Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Stavba bude napojená na stávající inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, plyn. 

3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
V rámci diplomní práce nebyly řešeny. 

 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Doprava v území je řešena povrchovým způsobem pro automobily a tramvaje, v blízkosti prochází pod povrchem tubusy metra C a B. Ulice 
Na Poříčí/Sokolovská poté nebude průjezdná pro automobilovou dopravu a přeměněna na pěší zónu sdílenou s tramvajovou tratí.  

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Vjezdy do podzemních garáží budou situovány ze severu – z odbočení ulice Klimentská a ze zklidněné ulice Ke Štvanici. 

Navrhované výjezdy na pozemní komunikace budou splňovat požadavky normy na rozhledové poměry. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 
Doprava v klidu je uspořádána v jednom podzemním podlaží a navržena dle platných Pražských stavebních předpisů z roku 2016. Kapacita 
byla stanovena na základě hrubé podlažní plochy jednotlivých funkčních celků. V přepočtu je to základní počet míst 314. Po přepočtu 
koeficientem pro zónu 0-1 (rozhraní těchto dvou zón, uvažováno 30%), je možná redukce na 103 vázaných návštěvnických stání. 

Z důvodů špatné parkovací situace v dané lokalitě byla pro PS využita maximální možná plocha v 1.pp a navrženo celkem 253 parkovacích 
stání. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Příjezdová komunikace nebude pěší ani cyklistická. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Výstavba uvažuje s výkopem o ploše cca 10300m2 pro podzemní podlaží a přiléhající vjezdové rampy. Hloubka základové spáry je 
uvažována -4,425m (183,5 m.n.m. Bpv). 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
V rámci diplomní práce nebyly řešeny. 

5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
V rámci diplomní práce nebyly řešeny 

 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V rámci diplomní práce nebyly řešeny. 

6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 
Stavba nenarušuje ochranu dřevin, rostlin a živočichu – ekologické funkce a vazby v krajině jsou zachovány. 

6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 

6.4 ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE STANOVISKA EIA 
Vzhledem k charakteru objektu není vyžadováno zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA. 

 

7 OCHRANNA OBYVATELSTVA 
V rámci diplomní práce nebyla řešena. 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ENERGETICKÝCH MÉDIÍ 
Realizace stavby bude vyžadovat napojení elektřiny a vody. Tento odběr bude probíhat ze stávajících přípojek, spolu s měřením spotřeby. 

8.2 ODVODNĚNÍ STANOVIŠTĚ 
Vzhledem k průběhu terénu není třeba zřizovat zvláštní odvodnění staveniště. Je třeba zajistit, aby se povrchová voda nemohla dostat do 
podzákladí stavby a výkopů. Zároveň dodavatel stavby zajistí (např. mělkým průběžnou rýhou či žlabem, aby voda nemohla ze staveniště 
stékat na komunikaci a tu znečistit. Voda se bude odvádět směrem k vodnímu toku. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Příjezd vozidel staveništní výroby bude probíhat ze severní části lokality, z parcely č.942. 

Odběr vody a elektřiny bude po odsouhlasení se správci sítě proveden z veřejných přípojek na hranicích pozemku. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÉ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Po dobu výstavby se předpokládá zvýšená hladina akustická a prachové zátěže. Hlučné práce se bude snažit koncentrovat do pracovních 
dnů v čase 9:00-16:00. 

8.5 OCHRANNA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Stavba vyžaduje kácení několika stromů. V širším okolí stavby se nacházejí dřeviny, v rámci stavby bude nutné provést ochranu zeleně. V 
průběhu provádění prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 §30-36 a nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění stavby bude kladen důraz na eliminaci znečištění 
životního prostředí, zejména na zvýšenou prašnost, které jsou vyvolány stavebními pracemi (obzvláště je nutno provádět kropení při 
výkopových pracech, při provozu vozidel odvážejících zeminu – bude náklad zaplachtován. Při provádění přípravných prací budou 
respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Při realizaci zemních prací bude prováděno kropení, odklízení 
sutě bude prováděno přímo na přistavený kontejner nebo na nákladní auto. Při odvozu naloženého kontejneru a nákladního auta bude náklad 
zakryt pomocí krycí plachty a odpad bude kropen. Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude podřízena 
stávajícímu dopravnímu systému přilehlých komunikací a před zahájením jednotlivých úseků bude osazeno dopravně inženýrské opatření – 
viz samostatná část projektové dokumentace. Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v 
součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude uvedeno: název stavby, investor, zástupce 
investora, architekt, projektant, generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně 
telefonického spojení. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby 
tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež apod.) na celkovou výši dokončené stavby. 

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
V rámci diplomní práce nejsou řešeny. 

8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky. Stavební suť a další odpady, které 
je možno recyklovat budou recyklovány u recyklační odborné firmy. 

8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Před započetím prací bude stažena ornice z části plochy pozemku, dotčené výstavbou. Uskladnění ornice bude na pozemku vlastníka a 
později se využije při finálních terénních úpravách. Případný přebytek odtěžené zeminy bude vyvezen na řízenou skládku. 

8.9 OCHRANNA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. 
Pro výstavbu budou použity stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Při provádění stavby se musí brát v 
úvahu okolní prostředí. Realizační firma bude jako sociální zařízení užívat mobilní chemické WC. Obaly stavebních materiálů budou opět 
odváženy na řízené skládky. Stavební stroje a mechanizace budou hlídány a ochráněny před úkapy olejů a chemických látek do zeminy. V 
případě nečinnosti strojů a jejich odstavení, budou pod motory vloženy sběrné vaničky, které ochrání zeminu před kontaminací ropnými 
látkami. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Stejně tak skládky na pozemku budou 
zajištěny proti zvedání prachu a znečištění okolí. 

8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANNY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.11 ZÁSADY BOZP  
Účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není vyžadována. Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy 
veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 
Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být 
dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky 
ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Výkopy je 
třeba provádět opatrně a pod odborným dohledem tak, aby nedošlo k poškození vlastních i sousedních budov a znehodnocení případných 
archeologických nálezů, případně poškození stávajících podzemních inženýrských sítí a přípojek. Před zahájením zemních prací je nutno 
vytyčit podzemní sítě a při provádění výkopů postupovat se zvýšenou opatrností. Veškeré odchylky od projektu a nově zjištěné skutečnosti 
při provádění stavby, je třeba bez odkladu konzultovat s projektantem, aby bylo možné odborně správně rozhodnout o dalším postupu stavby. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Výstavbou nebude znemožněno bezbariérové užívání sousedních staveb 

 

 

 

V Praze 5.5..2019 

Bc. Michal Prachař 
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ČÁST: STATIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
N o v á  b u d o v a  N á r o d n í  g a l e r i e  n a  F l o r e n c i  

 d o k u m e n t a c e  p r o  p r o v e d e n í  s t a v b y  
 

k v ě t e n  2 0 1 9  

 

Popis statiky objektu 

Konstrukční systém celého objektu je kombinací skeletového a stěnového nosného systému.  
Jako hlavní materiál je zvolen železobeton, ze kterého jsou tvořeny všechny nosné konstrukce kromě výjimek, 
kterými jsou zastřešení vstupních hal a ostatních místností s velkými rozpony bez podpůrných nosných konstrukcí 
(zde 20m a více). 
 

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

Dilatace objektu 
 
Dilatační spára probíhá na 4 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 místech instalačních jader příčně rozdělující budovu. Oddilatována na dvě části 
je i kongresová část, v místě hrany 1/2np v jejím jihozápadním rohu u komerční jednotky.  
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 
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 o průměru 300mm, či čtvercové o rozměrech 
300x300 mm. V místech lokálně podepřených stropních desek potom doplněny o kruhové hlavice s průměrem 
3000mm  Ztužující obvodové stěny jsou železobetonové tl. 300 mm., nosné stěny v interiérech – především ty 
nesoucí schodišťová jádra potom mají tl. 250mm. 
 

Vodorovné konstrukce 
 
Jsou navrženy železobetonové stropy kombinující lokální podepření sloupy s kruhovými hlavicemi s obvodovým 
podepřením nosnými stěnami případně nosnými průvlaky. Maximální tloušťka stropních desek je 300mm, 
v místech s menšími rozpony v uzavřených místnostech klesají až na 180mm. 
Zastřešení částí budovy s velkými rozpony (vstupní haly, strop nad knihovnou a výstavou slovanské epopeje) poté 
zajišťují svařované ocelové nosníky v kombinace se spřaženým ocelobetonovým stropem z kombinace 
trapézového plechu a betonové desky tl. 120mm. 
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Předběžný návrh nosníku: 
 
 
 

Jedná se o nosník podpírající stropní desku 1.NP v místech kuchyně. Nad stropní deskou se potom nachází hlavní 
přednáškový sál. 
 

 
 
Zatěžovací šířka nosníku: 0,5∙ L1+0,5∙ L2=0,5∙ (8,65+6,360)=7,4m 
 

hT1 = ( �
��

 ~ �
��

) = ����
��

 ~ ����
��

 = 583 ~  700 mm 
     NÁVRH: 640 mm 
 
bT1 = (�

�
 ~ �

�
) ∙ hT1= ���

�
 ~ ���

�
  = 213 ~  320 mm 

     NÁVRH: 300 mm 
 
 
VÝPOČET ZATÍŽENÍ: STROP 

 
STÁLÉ charakteristické kN/m2 γf návrhové  

kN/m2 
ŽB deska 0,30  ∙ 25 = 7,5 1,35 10,125 

kročej+aku  izolace 0,20  ∙ 0,3 = 0,06 1,35 0,081 
roznášecí vrstva 0,05  ∙ 23 = 1,15 1,35 1,5525 
nášlapná vrstva 0,004  ∙ 23 = 0,092 1,35 0,1242 

 
    ∑gk = 8802 kN/m2     ∑gd = 11,8827 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 = 10,802 kN/m2 

 
fd = gd + qd = 15,3327 kN/m2 

 
 
 VÝPOČET ZATÍŽENÍ: NOSNÍK 
 

STÁLÉ charakteristické kN/m2 γf návrhové  
kN/m2 

od stropu 8,802  ∙ 7,4 = 65,1 1,35 87,9 
vlastní tíha 25  ∙ (0,64-0,3)  ∙  0,3 = 2,55 1,35 3,4 

 
    ∑gk = 67,65 kN/m     ∑gd = 91,3 kN/m 

 

UŽITNÉ charakteristické kN/m2 γf
 návrhové 

kN/m2 

od desky 5  ∙ 7,4 = 37 1,5 55,5 
 
∑qk = 37 kN/m      ∑qd = 55,5 kN/m  

 

 zatížení celkem:  fk = gk + qk = 104,65 kN/m 

 
     fd = gd + qd = 146,8 kN/m 

 

   MEd,max = �
��

  ∙ fd ∙ L2= �
��

  ∙ 146,8 ∙ 7,02 = 719,3 kNm 
 
   VEd,max = 0,625 ∙ fd ∙ L = 0,625 ∙ 146,8 ∙ 7,0 = 642,25 kN 
 
AS,REQ ≥ ���

�.�.���
 ≥  ���,�

�,���∗�,��∗������
 ≥ 0,006323m2 ≥ 6323mm2 

 
NÁVRH: 8 prutů  Ø 32mm  
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ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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ř e š e n í  v z d u c h o t e c h n i k y  
 d o k u m e n t a c e  p r o  p r o v e d e n í  s t a v b y  

 
D U B E N  2 0 1 9  

 

1 ÚVOD 
Tento projekt vzduchotechniky řeší koncepci větrání navrhované budovy Národní galerie na 
Florenci. Obsahuje výpočet množství přiváděného vzduchu vzhledem ke kapacitě budovy a 
jejím funkčním částem a využití. 

Je zpracován na základě architektonické studie celého objektu, s rozlišením jednotlivých částí 
objektu – části samotné galerie spojené s prostory kongresového centra ve své severní části. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY 
Pro dimenzování VZT zařízení byly použity následující výpočtové hodnoty:  

Hlučnost: 
odpovídající platným hygienickým předpisům. 

Uvažované výměny a množství vzduchu: 
Výstavní prostory: uvažováno 10m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod 

Kanceláře: uvažováno 6m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod 

Knihovna: uvažováno 6m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod 

Restaurace: uvažováno 30m3 vzduchu/os/hod 

Konferenční sály: uvažováno 30m3 vzduchu/os/hod 

 

3 KONCEPCE VZT A POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

3.1 STROJOVNA č. 1  - VZT jednotka obsluhující část galerie 
 

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

 

Podlahová plocha výstavních prostor a prostorů k nim náležejících: 7460m2 

Uvažováno 10m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod … 7460/10*30=22 380 m3/hod 

Podlahová plocha kanceláří: 1300m2 

Uvažováno 6m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod … 1300/6*30=6500 m3/hod 

Podlahová plocha Design shopu: 473m2 

Uvažováno 6m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod … 473/6*30=2365 m3/hod 

Celkem v této části: 31 245 m3/h 
 

Jižní část budovy obsahující prostory galerie bude z hlediska vzduchotechniky obsluhována 
dvěmi jednotkami teplovzdušného vytápění zajišťující vytápění, chlazení a potřebnou výměnu 
vzduchu. Obě jednotky budou umístěny v 1.PP, v samostatných strojovnách přímo 
navazujících na jádra, rozvádějící upravovaný vzduch do vyšších pater budovy.  

První jednotka bude obsluhovat část galerie sloužící pro prezentaci Slovanské epopeje 
(východní křídlo), druhá jednotka potom část s ostatními výstavními prostory (západní křídlo 
navazující na kongresovou část), pro zajištění nezávislé funkce obou výstavních částí. 

 

 

 

3.2 STROJOVNA č.2 – VZT jednotka obsluhující kongresovou + bytovou část  
 

Výpočet množství přiváděného vzduchu: 

 

Kapacita kongresových sálů: 764 osob 

Uvažováno 30m3 vzduchu/os/hod … 764*30=22 920 m3/hod 

Kapacita restaurace: 144 osob 

Uvažováno 30m3 vzduchu/os/hod … 144*30=4 320 m3/hod 

Podlahová plocha knihovny: 1080m2 

Uvažováno 6m2/os – 30m3 vzduchu/os/hod … 1080/6*30= 5400 m3/hod 

Celkem v této části:  32 640m3/hod 
 

Severní část objektu obsahuje soubor provozů s odlišnými funkcemi, čemuž budou odpovídat 
i navrhované jednotky.  

Restaurace bude mít separátní vzduchotechnickou jednotku s rekuperací, s vlastním 
přístupem. Rekuperace odtahu teplého vzduchu z kuchyně poté bude vyvedena k sousední 
jednotce klimatizace, kde bude napojena na výměník zajišťující dohřev vzduchu přiváděného 
do kongresové části. Odtah kuchyně bude vyřešen celoplošnou podstropní digestoří. 

Úpravu vzduchu v samotné kongresové části potom budou zajišťovat klimatizační jednotky, 
sloužící i pro prostory knihovny. Přívod čerstvého vzduchů do sálů bude v místech schodišť, 
mimo samotná místa k sezení. Odvod poté bude řešen ve stropním podhledu. Samozřejmostí 
budou akustické ventilátory, nenarušující akustiku sálů.    

Úpravu vzduchu a větrání v bytové části bude zajišťovat centrální rekuperační jednotka 
umístěná taktéž v této strojovně. 

3.3 STROJOVNA č.3 – VZT jednotka obsluhující společný suterén 
 

Větrání garáží bude zajištěno nuceným přetlakovým větráním v závislosti na produkci emisích 
škodlivin a jejich přípustných koncentrací pro omezenou dobu pobytu osob. Větrací zařízení 
bude dimenzováno na odvod převážně oxidu uhelnatého CO, hygienicky bude ale splňovat 
maximální přípustné hodnoty pro ostatní škodliviny jako oxidy dusíku, karcinogenní organické 
látky, pevné částice apod.  

 

Nejvyšší přípustná koncentrace CO nepřekročí normou stanovenou hodnotu 50 ppm. Zároveň 
budou osoby pohybující se v prostoru garáží informovány o maximální délce doby pobytu 
v garážích 30 minut. 
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Současně bude jednotka zajišťovat i požárního větrání, kdy bude odvádět teplo a kouř 
z prostoru garáží v případě požáru, taktéž nuceně přetlakově. 

 

4 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
Ze strany VZT budou provedena opatření, bránící šíření hluku do větraných místností i do 
venkovního prostoru. 

Budou provedena především následující opatření: 

- jednotlivé ventilátory budou napojeny na stoupací potrubí hluk tlumícími ohebnými 
hadicemi pro zabránění přeslechů mezi místnostmi.  

- rychlosti proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou voleny tak, aby proudění 
vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk. 

- pro zabránění přenosu hluku do stavební konstrukce bude potrubí v prostupu vždy 
obaleno minerální vatou či jiným pružným materiálem tloušťky min. 10mm a začištění 
omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací. 

Uvedená opatření, společně s opatřeními ze strany stavby, zajistí dodržení hygienických limitů 
pro hlučnost ve větraných místnostech i ve venkovním prostoru. 

5 IZOLACE 

5.1 Protipožární izolace 
Budou užity tam, kde není možné či vhodné osadit protipožární klapku přímo do požárního 
předělu resp. na jednom z potrubí tam, kde dvě potrubí o rozměru pod 400cm2 jsou vedena 
v souběhu s odstupem menším, než 500mm. 

Jejich složení je předpokládáno 6cm desky ORSIL T s Al fólií, upevněné na trny na potrubí, 
na hranách úhelníky z pozink. plechu, přepásání ocelovou páskou či jiná atestovaná skladba. 

Tam, kde je izolováno potrubí Spiro, musí být v provedení Spiro Safe. 

Požadovaná požární odolnost izolace je vesměs 30 minut, skladba izolace musí být 
atestována na příslušnou požární odolnost podle projektu PO. Požadovanou požární odolnost 
musí vykazovat i závěsy požárně izolovaného potrubí. 

Izolované části potrubí jsou vyznačeny na výkresech. 

6 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Protipožární opatření ze strany VZT respektují požadavky projektu Požárně bezpečnostního 
řešení stavby. 

Instalační šachty jsou jednotlivých podlaží jsou samostatné požádní úseky, mezi podlažími 
jsou přebetonovány. Prostupující potrubí (tam, kde je jeho průřez větší, než 400cm2, resp. 
tam, kde dvě potrubí o rozměru pod 400cm2 jsou vedena v souběhu s odstupem menším, než 
500mm) bude v celém rozsahu požárně izolováno. Potrubí Spiro musí být v provedení Spiro 
Safe. 

Odbočky z potrubí budou vysazeny tak, aby byla dodržena vzdálenost konce pevné odbočky 
od požárního předělu (tj. stropu šachty, resp. pláště izolovaného potrubí) min. 500mm. 

7 POTŘEBNÉ ENERGIE 
Pro chod navržených VZT zařízení je třeba pouze el. energie - el. síť 230/400 V, 50 Hz. 

Příkon jednotlivého ventilátorku je 28W/230V 

8 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 
Funkce vzduchotechnického zařízení není možná bez vazeb na další profese, které podmiňují 
jeho správnou funkci. Přesné hranice dodávek mezi vzduchotechnikou a navazujícími a 

spolupracujícími profesemi budou určeny smlouvou mezi dodavatelem VZT zařízení a jeho 
objednatelem. 

Projektem jsou však předpokládány součinnosti dalších profesí, popsané dále. 

8.1 Stavba 
Stavba provede: 

- zhotoví prostupy stavební konstrukcí dle výkresové dokumentace. Rozměry otvorů musí 
být v každém směru nejméně o 100 mm větší, než je rozměr procházejícího potrubí. Po 
montáži musí být otvory stavebně začištěny. 

- přebetonuje (požárně předělí) instalační šachty bytů v úrovni stropů podlaží 

- zajistí větrací otvory pro přívod vzduchu do obytných místností (štěrbiny v rámech oken 
či otvory ve fasádě) 

- dveře obytných místností musí být bez prahů či opatřené mřížkou 

- dveře do sociálních místností (tam, kde není osazena mřížka nade dveřmi) musí být 
opatřeny mřížkou či být bez prahů, výška mezery u podlahy bude min. 15mm 

8.2 Elektromotorické instalace 
Profese elektro provedou ve spolupráci s profesí MaR: 

- Elektrické přívody k VZT zařízením pro jejich napájení 

- Zhotovení a instalaci všech rozvaděčů 

- Dodávku a montáž všech ovládacích zařízení (vypínačů, tlačítek) 

- Napojení elektromotorů na síť 230/400 V, 50 Hz. Podkladem jsou tabulky výkonů 
zařízení. 

- Zajištění přepínání otáček ventilátorů v sociálních místnostech (trvalý chod na nižší 
otáčky, přepnutí na vyšší otáčky samostatným tlačítkem) 

- Vybaví ventilátory ve WC doběhem (doběh vyšších otáček před přepnutím na nižší 
otáčky) 

Hranicí dodávky VZT jsou svorky jednotlivých spotřebičů, popis funkce viz kapitola "Koncepce 
VZT a popis zařízení". 

9 ZÁVĚR 
Tento projekt není zpracován v podrobnosti projektu pro realizaci stavby, dílčí části pouze jako 
architektonická studie.  

Při zpracování projektu byly respektovány příslušné části zákonných předpisů (především 
ČSN EN 15665/Z1 (Větrání obytných budov), Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Nařízení, 
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ČSN730872 (Ochrana staveb proti šíření 
požáru vzduchotechnickým zařízením)).. 

Projekt je zpracován na základě podkladů platných v dubnu 2019. 

 

V Praze 23.4.2019 

Bc. Michal Prachař 
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