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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

A.1 Identifikační údaje  

Název stavby:    MINERALOGICKÉ CENTRUM  

Místo stavby:   Praha, Karlov 

Předmět dokumentace:  zpracování bakalářské práce  

Vypracovala:   Lucie Kulmanová 

Vedoucí ateliéru:  doc. Ing. arch. Miroslav Cikán 

Asistent:   Ing. arch. Vojtěch Ertl 

 

Konzultanti:  

Architektonicko-stavební: Ing. Marek Novotný Ph.D. 

Stavebně-konstrukční:  Ing. Miloslav Smutek Ph.D. 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Stanislava Neubergová Ph.D. 

Zásady organizace výstavby: Ing. Radka Pernicová Ph.D. 

Technika prostředí staveb:  Ing. Zuzana Vyoralová Ph.D. 

 

A.2 Seznam vstupních údajů  

Primárním podkladem pro zpracování bakalářské práce byla studie k bakalářské práci. Dále byly využity 
katastrální mapy, ortofotomapy, informace z kopaných a vrtaných sond provedených Českou 
geologickou službou a Metropolitní plán zpracovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy. 

 

A.3 Údaje o území 

Navrhovaná stavba se nachází na rozhraní zastavěného území Vinohrad a parku Folimanka. Objekt 
Mineralogického centra je součástí komplexního urbanistického návrhu na revitalizaci severního 
předpolí Nuselského mostu. Pozemek je ze západní a z části i severní strany ohraničen severojižní 
magistrálou. V jižní části pozemku se nachází novodobá hradba. V současnosti je velká část pozemku 
využívána jako parkoviště, zbytek je využíván minimálně. Stavba se nenachází v záplavovém, ani 
poddolovaném území. Výstavbě Mineralogického centra budou předcházet úpravy trasy ulice Nuselský 
most/Legerova a přeložky inženýrských sítí, na které bude stavba napojena. Odtokové poměry v okolí 
nebudou stavbou ovlivněny, dešťová voda z pozemku bude vsakována v přilehlém parku Folimanka.  

 

  

 



A.4 Údaje o stavbě  

Jedná se o novou, trvalou stavbu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, obsahuje jedno nadzemní a 
jedno podzemní podlaží, většina objektu se nachází v podzemí. Účelem stavby je rekreace. 
Mineralogické centrum obsahuje galerii, přednáškový sál a knihovnu. Hlavním tématem galerie bude 
mineralogie, je v ní ale možné vystavovat téměř jakákoli výtvarná, sochařská, či jiná díla.  

Navrhované kapacity stavby:  

Celková rozloha pozemků:     10860 m2 
Celková zastavěná plocha:        3894 m2 
Celkový obestavěný prostor:           31152000 m3 
Užitná plocha 1. NP:          342 m2 
Užitná plocha 1.PP :        3650 m2 

              Parkování je řešeno na sousedním pozemku 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad, přípojkou DN80, dále bude napojen na kanalizační 
řad, přípojkou DN150. Bude zřízena přípojka elektřiny, která bude napojena na stávající rozvody. 
Stavba bude vytápěna tepelnými čerpadly a větrána vzduchotechnickými jednotkami. Bilanční tepelná 
ztráta budovy je 53kW.  

 

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 
Rozdělení stavby do stavebních objektů:  

SO1 hrubé terénní úpravy 
SO2 bourací práce – hradba a schodiště  
SO3 Mineralogické centrum  
SO4  zemní filtr vibrací 
SO5 přípojka kanalizace 
SO6 dešťová kanalizace 
SO7 přípojka vodovodu 
SO8 přípojka elektřiny 
SO9 nová hradba   
SO10 schodiště a zpevněné plochy  
SO11 čisté terénní úpravy  





 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a. charakteristika stavebního pozemku:  
 

Stavební pozemek se nachází na momentálně nezastavěném místě, na rozhraní zastavěné 
oblasti Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku se nachází novodobá část 
hradby navazující na opevnění Nového města Pražského ze 14. století. Tato hradba tvoří 
významný terénní zlom, do kterého je stavba zasazena. Pozemek je ze západní a zčásti i 
severní strany ohraničen pražskou magistrálou, z jihu cestou pro pěší, jež je součástí již 
zmíněného parku Folimanka. Významným místotvorným prvkem je kromě Nuselského mostu 
i kostel Nanebevzetí Panny Marie nacházející se na druhé straně magistrály. Dále se v okolí 
vyskytují převážně činžovní domy. Severní část dotčeného pozemku je v současnosti 
využívána jako parkoviště, zbytek pro rekreační účely.  

 
 

b. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
Mineralogické centrum splňuje požadavky Metropolitního plánu na zachování rekreačního 
charakteru území, tento dokonce posiluje díky revitalizaci zanedbaného okraje parku, který je 
v současnosti využíván způsobem nevhodným pro tento typ území. Společně s urbanistickým 
návrhem předcházejícím návrhu Mineralogického centra navíc park lépe propojuje s okolním 
strukturou města.  

 
c. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území  
 
Není součástí BP   
 

d. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 

            není součástí BP 
 

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

 
Na pozemku nebyl proveden geologický, hydrogeologický, ani stavebně historický průzkum. 
Dokumentace vychází z kopaných a vrtaných sond provedených Českou geologickou službou. 
Dle těchto sond je podloží v místě stavby a jejím okolí tvořeno skalním masivem svažujícím se 
od severu směrem k jihu, jež je součástí Letenského souvrství. Skalní podloží je tvořeno 
převážně břidlicemi a pokryto navážkou antropomoorfního původu, která vytváří rovinný 
povrch. Podrobnosti viz D.5 Zásady organizace výstavby.  
 
 
 
 
 
 

f. Ochrana území podle jiných právních předpisů  



 
Stavba se nachází na rozhraní Památkové rezervace Praha a Městské památkové zóny 
Vinohrady, Žižkov, Vršovice, která je zároveň součástí Ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze. Území je chráněno zákonem č. 20/1987 Sb. České národní rady o 
státní památkové péči.  
 

 
g. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 
objekt se nenachází v aktivním záplavovém území, ani poddolovaném území. V blízkosti 
stavby se nachází kryt Folimanka, který stavbou nebude zasažen. 

 
 

h. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 
 

Stavba nezasáhne okolní stavby. Během výstavby bude zřízen dočasný zábor na sousední 
komunikaci pro pěší. Zařízení staveniště bude umisťováno na pozemcích určených pro 
výstavbu, které jsou ve vlastnictví investora. Hluk v průběhu výstavby bude omezován na 
přípustný časový úsek. Při výstavbě budou dodržována bezpečnostní pravidla. Podrobnosti viz 
D.5 Zásady organizace výstavby. 

 
i. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 
Terén nad hradbou bude upraven při předcházejících úpravách spojených s přetrasováním 
ulice Nuselský most/Legerova a přeložkami inženýrských sítí. V prostoru pod hradbou budou 
odstraněny dřeviny nacházející se v její těsné blízkosti a zbourána zídka v jižní části pozemky, 
před hradbou. Dále proběhne demolice východní části novodobé hradby a schodiště v ní 
zasazeného. Budou probourány otvory v hradbě v místech, kde jí budou prostupovat tubusy. 
Tyto otvory budou vybourány v celé výšce hradby, v šířce potřebné pro realizaci 
prostupujících tubusů, tj. v šířce samotných tubusů zvětšené o 300 mm pro železobetonový 
rám. 

 
j. požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa 
Nejsou. 

 
 

k. územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): 

 
Objekt bude připojen na stávající vodovodní řad, splaškovou kanalizační stoku a elektrické 
rozvody vedoucí pod ulicí Legerova/Nuselský most. Pozemek je napojen na ulici Lublaňská. 
Pro pěší je Mineralogické centrum přístupné z parku Folimanka, v jehož úrovni (pod hradbou) 
se nachází hlavní vstup do Galerie. Knihovna a přednáškový sál jsou přístupné z galerie, 
zároveň však z úrovně města nad hradbou, kde se nachází vstup do tubusu obklopujícího 
knihovnu. 
 
 
 

l. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 



Objekt Mineralogického centra je součástí komplexního urbanistického řešení oblasti 
severního předpolí Nuselského mostu a jejího okolí. Stavbě proto budou předcházet úpravy 
tohoto území zahrnující úpravy severojižní magistrály a s tím spojené přeložky inženýrských 
sítí. Dále dojde k úpravám povrchů v oblasti celého předpolí. Řešená stavba samotná 
nevyvolává další investice.  

 
j) seznam pozemků podle KN na kterých se stavba umisťuje a provádí  

Parc.č. 1023/2, 1025/1,1447/4,1447/7,1447/2,1023/5,1023/1,1023/3, 1023/7, 2462/2, 
katastrální území Vinohrady. 

 
 
2. CELKOVÝ POPIS STAVBY:  
 

2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY a jejího užívání   
 

účel užívání stavby  
Stavba bude úžívána k rekreačním účelům. V objektu se nachází galerie, přednáškový 
sál a knihovna. Dále se v obejktu nachází hygienická zázemí, sklady a další obslužné 
protory sloužící výše zmíněným provozům.  

Stavba má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Objekt obsahuje tři funkční jednotky - 
galerii, přednáškový sál a knihovnu.  

 
Navrhované parametry stavby: 

Celková rozloha pozemků:     10860 m2 
Celková zastavěná plocha:        3894 m2 
Celkový obestavěný prostor:           31152000 m3 
Užitná plocha 1. NP:          342 m2 
Užitná plocha 1.PP :        3650 m2 
 
základní bilance stavby viz D.1.4 Technika prostředí staveb  

 
 

2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:  
 

a. Urbanismus 
 
Stavba se nachází ve východní části severního předpolí Nuselského mostu, v místě 
novoměstské hradby. Stavba je součástí urbanistické studie zabývající se revitalizací a 
oživením území Karlova a oblasti podél hradby. 

 
b. architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

 
 Objekt mineralogického centra je navržen jako dvoupodlažní stavba o jednom 
nadzemním a jednom podzemním podlaží, přičemž většina stavby se nachází v podzemí. 
Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky proměnlivé. Celý objekt je sestaven 
z pěti různých typů nepravidelných šestibokých hranolů (dále tubusy), z nichž některé 
vystupují nad povrch a některé zůstávají pod zemí. Několik hranolů také vystupuje 
z hmoty hradby nacházející se na jižní části pozemku. Sestava hranolů vytváří prostory 
galerie s okružním provozem, uprostřed této galerie je vytvořeno atrium, ve kterém 
schází podlaha a je tak odkryta skála, do které je mineralogické centrum vloženo. Ke 
galerii je připojen přednáškový sál, knihovna, tubusy s hygienickým zázemím, sklady a 
schodišti. 

 



 
2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY: 

 
V mineralogickém centru se nachází tři provozy, které jsou schopny fungovat jako celek i 
samostatně. Jedná se o galerii, přednáškový sál a knihovnu. Hlavní vstup do galerie se 
nachází v tubusu I, v úrovni pod hradbou. Do přednáškového sálu a knihovny se vchází 
z úrovně nad hradbou, pomocí schodiště umístěného v tubusu H. Galerie je skrz tubus L 
propojena s tubusy obsahujícími knihovnu a přednáškový sál. Další schodiště se nachází 
v tubusech S, P a Z, tato slouží především jako úniková. Objekt obsahuje dva instalační 
tubusy s technickými místnostmi – strojovnami vzduchotechniky, tepelných čerpadel a 
požárního zařízení.   
  
 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
 
Pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace je stavba bezbariérově přístupná 
na z úrovně pod hradbou hlavním vchodem nacházejícím se v parku Folimanka. 
 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy.  

 
 
 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ: 
 

a) stavební řešení 
 
Většina stavby se nachází v podzemí. Nosná konstrukce je monolitická, železobetonová. 
Hydroizolace a tepelná izolace takto složitého tvaru je řešena zhutněným násypem v 7,3m nad 
základovou deskou, který slouží jako podklad pro izolace a eliminuje možnost nedokonalostí a 
vzniku poruch. Střechy tubusů vystupujících nad povrch jsou u většiny prosklené. Veškeré 
stropní konstrukce v podzemí jsou železobetonové, monolitické. Objekt je založen na 
železobetonové desce lokálně opatřené základovými pasy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Konstrukční systém objektu je stěnový, veškeré vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy z monolitického železobetonu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Svislé nosné konstrukce tubusů jsou železobetonové, navržen je beton třídy C35/45-X0-Cl 0,4-
Dmax16 a ocel B500B. Pro svislé konstrukce mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C je navržen 
izolační LiaporBeton třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a ocel B500B. Tloušťka stěn činí 300 mm. 
Svislé nosné konstrukce boxů se zázemím vložených do tubusů C, E a G jsou železobetonové 
stěny o tloušťce 200 mm. Vodorovné nosné konstrukce tubusů jsou železobetonové desky pnuté 
ve dvou směrech o tloušťce 300 mm, z betonu třídy C35/45-X0-Cl 0,4-Dmax16, vyztuženého 
ocelí B500B (u konstrukcí umístěnými mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C z izolačního 
LiaporBetonu třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a oceli B500B). Vodorovné nosné konstrukce jsou 
také železobetonové desky, s navrženou tloušťkou 200 mm. V případě prosklených střech 
tubusů, které vystupují nad terén, tvoří nosnou konstrukci zastřešení ocelové trámy.  

 
 



2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:  
 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad, přípojkou DN80, dále bude napojen na 
kanalizační řad, přípojkou DN150. Bude zřízena přípojka elektřiny, která bude napojena na 
stávající rozvody. Stavba bude vytápěna tepelnými čerpadly a větrána vzduchotechnickými 
jednotkami. Bilanční tepelná ztráta budovy je 53kW.  
 

2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:  
 
Stavba je rozdělena do 23 požárních úseků. Jednotlivé úseky jsou odděleny požárně dělícími 
konstrukcemi s minimální požadovanou (nebo vyšší než minimální požadovanou) požární 
odolností. V objektu se nachází 6 chráněných únikových cest. Požárně nebezpečné prostory 
nezasahují do okolních staveb, objekt stojí samostatně. Výpočet obsazenosti osobami, 
stanovení požární bezpečnosti PÚ a další podrobnosti viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 

2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 
Jako tepelná izolace tubusů slouží XPS jednotné tloušťky 150 mm. Veškerý prostor mezi 
vnějším a vnitřním přepažením bude do výšky 7,3 m nad základovou deskou vyplněn 
zhutněnou zeminou, která bude příslušně vyspádována. Na povrch této zeminy bude kladen 
hydroizolační asfaltový povlakový systém Coletanche, který bude v místech dilatace na 
přechodu mezi zhutněnou zeminou a stropy tubusů napojen na asfaltové pásy DEK. Na tuto 
hydroizolační vrstvu je kladena tepelná izolace. Od úrovně 7,3 m nad základovou deskou výš již 
budou asfaltovými pásy a extrudovaným polystyrenem izolovány jednotlivé tubusy, každý 
zvlášť. Hydroizolací a tepelnou izolací jsou opatřeny i veškeré svislé obvodové konstrukce 
nacházející se nad terénem a stropní konstrukce tvořené nosnou železobetonovou deskou.  
 
 

2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Objekt je větrán a vytápěn pomocí vzduchotechnických rozvodů. Stavba je napojena na 
vodovodní řad a kanalizační řad vedoucí pod ulicí Legerova/Nuselský most. Hlavní uzávěr vody 
a vodoměrná sestava se nachází ve vodoměrné šachtě v západní části pozemku. Přípojka 
elektřiny je napojena na stávající vedení. Teplá voda je připravována místně, v každém bloku je 
navržen ohřívač vody Odpad produkovaný provozem objetu je z podzemních prostor vyvážen 
výtahem na odpad umístěném v tubusu D. Z úrovně 1.NP je poté odvážen.  
 
Řešení vlivu stavby na okolí:  
 
Vibrace – objekt je navržen jako galerie, přednáškový sál a knihovna, v objektu tedy nebudou 
vznikat vibrace, které by mohly ovlivnit okolí.  
Hluk – v navržené stavbě nebude vznikat nadměrný hluk  
prašnost – stavba v tomto ohledu nebude nijak ovlivňovat okolí.  
 
 
 2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  



 
Stavba vzhledem k povaze užívání nepodléhá zvýšeným požadavkům na zabránění pronikání 
radonu z podloží.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba je vystavena seizmickým otřesům vyvolaným provozem metra v její blízkosti. Jako 
ochrana před technickou seizmicitou je navržen zemní filtr vibrací umístěný na západní straně 
pozemku, mezi dráhou metra a stavbou.  
 
d) ochrana před hlukem 
Stavba se nachází v podzemí, hluk z okolí bude tedy minimální. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nachází na vyvýšeném místě a mimo jakoukoli záplavovou oblast. Protipovodňová 
opatření proto nejsou navržena.  
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
 
 
3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:   
 

   V rámci stavby bude zřízena nová kanalizační, elektrická a vodovodní přípojka. Objekt bude 
napojena na stávající inženýrské sítě. Podrobněji viz D.1.4 Technika prostředí staveb.   
  
4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:    
 
Pozemek je napojen na ulici Lublaňská. Pro pěší je Mineralogické centrum přístupné z parku 
Folimanka, v jehož úrovni (pod hradbou) se nachází hlavní vstup do Galerie. Knihovna a 
přednáškový sál jsou přístupné z galerie, zároveň však z úrovně města nad hradbou, kde se 
nachází vstup do tubusu obklopujícího knihovnu.  
 
Doprava v klidu: parkování je řešeno na sousedním pozemku.  
 
 
5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV:     
 
V okolí tubusů vystupujících ze země v úrovní nad hradbou bude vytvořen travnatý porost 
pokrývající celý pozemek nad hradbou. Prostor před hlavním vstupem, v úrovni pod hradbou, 
bude vydlážděn.  
 
 
6. POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:      
 
Navržená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA: 
 
Stavba splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 



Viz D.5 Zásady organizace výstavby  
 
9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
 
Dešťová voda ze střech jednotlivých tubusů bude sbírána do žlabů umístěných u jejich paty. U 
objektu je navržena retenční nádrž, do které bude dešťová voda sbírána a poté bude 
vsakována do přilehlého parku Folimanka.  
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1. Úvod  
 
popis místa stavby:  
 
Stavební pozemek se nachází na momentálně nezastavěném místě, na rozhraní zastavěné oblasti 
Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku se nachází novodobá část hradby navazující 
na opevnění Nového města pražského. Tato hradba tvoří významný terénní zlom, do kterého je 
stavba zasazena. Pozemek je ze západní a zčásti i severní strany ohraničen pražskou magistrálou, 
z jihu cestou pro pěší, jež je součástí již zmíněného parku Folimanka. Významným místotvorným 
prvkem je kromě nuselského mostu i Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Dále se 
v okolí vyskytují převážně činžovní domy. Severovýchodní část dotčeného pozemku je v 
současnosti využívána jako parkoviště, zbytek pozemku je využíván minimálně. Navržená stavba 
je součástí projektu revitalizace severního předpolí Nuselského mostu. Stavbě bude předcházet 
změna trasy ulice Nuselský most/Legerova, přeložky veřejných sítí a s tím spojené terénní úpravy 
na dotčeném pozemku, v úrovní nad hradbou.   

 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 
2.1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  
 
Objekt mineralogického centra je navržen jako dvoupodlažní stavba o jednom nadzemním a 
jednom podzemním podlaží. Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky proměnlivé. Celý 
objekt je sestaven z pěti různých typů nepravidelných šestibokých hranolů (dále tubusy), z nichž 
některé vystupují nad povrch a některé zůstávají pod zemí. Několik hranolů také vystupuje 
z hmoty hradby nacházející se na jižní části pozemku. Sestava hranolů vytváří prostory galerie 
s okružním provozem, uprostřed této galerie je vytvořeno atrium, ve kterém schází podlaha a je 
tak odkryta skála, do které je mineralogické centrum vloženo. Ke galerii je připojen přednáškový 
sál, knihovna, tubusy s hygienickým zázemím, sklady a schodišti. 
 
 Materiály použité v interiéru korespondují s myšlenkou stavby vycházející ze země, ze 
skalního masivu. Jsou využívány především takové materiály, které vznikají zpracováním, úpravou 
a přeměnou hornin. Dominantním materiálem uplatňovaným v interiéru i exteriéru je pohledový 
beton (specifikace pohledového betonu dle ČBS viz tabulka skladeb). Dále se zde uplatňují kovy, a 
to především měď, ocel a hliník. Drobné prvky v interiéru, jako jsou stěnové mřížky v místech 
vyústění vzduchotechniky, nebo revizní dvířka šachet, jsou provedeny v hliníku. Z hliníku a mědi 
jsou provedeny také dveře. Ocel je uplatňována především na nosných prvcích střešního zasklení.  
 
2.2 Dispoziční a provozní řešení  
 
Vmineralogickém centru se nachází tři provozy, které jsou schopny fungovat jako celek i 
samostatně. Jedná se o galerii, přednáškový sál a knihovnu. Hlavní vstup do galerie se nachází 
v tubusu I, v úrovni pod hradbou. Do přednáškového sálu a knihovny se vchází z úrovně nad 
hradbou, pomocí schodiště umístěného v tubusu H. Galerie je skrz tubus L propojena s tubusy 
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obsahujícími knihovnu a přednáškový sál. Další schodiště se nachází v tubusech S, P a Z, tato slouží 
především jako úniková. Objekt obsahuje dva instalační tubusy s technickými místnostmi – 
strojovnami vzduchotechniky, tepelných čerpadel a požárního zařízení.   
 
3. Konstrukční a stavebně technické řešení 
 
3.1 Bourací práce  
 
Po odstranění dřevin ze stavebního pozemku bude zbourána stávající zídka nacházející se v jižní 
části pozemku (pod hradbou) a vyrovnán terén v těchto místech. Dojde k demolici části novodobé 
hradby na východním okraji (viz. D.1.5 Zásady organizace výstavby). Dále budou probourány 
otvory v hradbě v místech, kde jí budou prostupovat tubusy. Tyto otvory budou vybourány v celé 
výšce hradby, v šířce potřebné pro realizaci prostupujících tubusů, tj. v šířce samotných tubusů 
zvětšené o 300 mm pro železobetonový rám.  
 
3.2 Výkopové práce  
 
Stavební jáma bude vytěžena do hloubky potřebné pro provedení základových konstrukcí, tedy       
-11,850 m (více viz D.1.5 zásady organizace výstavby). Výjimkou je zastřešené atrium uprostřed 
dispozice galerie, které bude disponovat pochodí skálou. Prostor atria bude vyhlouben pouze do 
úrovně, která bude dosahovat průměrně -11,000 m, jeho povrch však nebude zarovnán do 
jednotné výšky, -11,000 m bude dodrženo při vstupu do atria a vstupu na schodiště v tubusu 
uprostřed atria. Přechod mezi dnem jámy v místě atria a zbytkem stavební jámy bude přesně 
vyřezán diamantovou ruční pilou.  
 
3.3 Základové konstrukce 
 
Objekt je založen na základové desce tloušťky 600 mm. Základová spára se nachází v hloubce  
-11,600 m. Při jižním konci stavby, kde tubusy vystupují z hradby, bude základová deska z důvodu 
eliminace tepelného mostu lokálně doplněna základovými pasy.  
 
3.4 Svislé nosné konstrukce  
 
Svislé nosné konstrukce většiny tubusů jsou navrženy železobetonové, z betonu třídy S35/45-C0-
Cl 0,4-Dmax16 vyztuženého betonářskou ocelí B500B. Výjimkou jsou tubusy F1 a H1, které 
obsahují přednáškový sál a knihovnu. Tyto tubusy jsou vytápěny na teplotu o 4 °C vyšší, než zbytek 
stavby, stěny jsou proto navrženy železobetonové, z izolačního betonu LiaporBeton třídy C35/45-
X0-cl 0,2-Dmax16 vyztuženého ocelí B500B. Veškeré stěny tubusů mají tloušťku 300 mm. Dále se 
v mineralogickém centru nachází bloky s hygienickým zázemí, kde jsou svislé nosné konstrukce 
navrženy z LiaporBetonu třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 vyztuženého ocelí B500B a mají tloušťku 
200 mm. Veškeré svislé nosné konstrukce uvnitř přednáškového sálu jsou navrženy monolitické 
železobetonové, tloušťky 200 mm. 
 



4 
 

Stěnové i stropní bednění bude, vzhledem k velké tvarové komplikovanosti projektu, 
navrženo na zakázku vybraným dodavatelem. Dodavatel bednění obdrží výkres tvaru ve formátu 
IFC, kde budou v lokálním souřadném systému zakresleny souřadnice jednotlivých lomových 
bodů, a na základě těchto výkresů zhotoví jednotlivé specifické dílce bednění.  

 
Nová část hradby při jejím východním konci bude provedena z monolitického 

železobetonu, lícová vrstva z cihel plných pálených na MV, kotvených do železobetonové 
konstrukce. V místech, kde budou tubusy prostupovat stávající hradbou, budou zhotoveny 
železobetonové rámy o tloušťce 300 mm obklopující tubusy. Případný zbylý prostor mezi rámem 
a tubusem bude vyplněn betonovou zálivkou. Železobetonové rámy budou obloženy cihlami 
sejmutými ze stávající hradby před vybouráním otvorů pro tubusy. Stejné cihly budou použity na 
novou část hradby, doplněny budou cihlami novými.  
 
3.5 Vodorovné nosné konstrukce  
 
Vodorovné nosné konstrukce budou, stejně jako svislé nosné konstrukce, zhotoveny 
z železobetonu, pro většinu vodorovných nosných konstrukcí je navržen beton C35/45-X0-Cl 0,4-
Dmax16 a ocel B500B. Výjimkou jsou vodorovné nosné konstrukce tubusů F1 a H1, pro které je 
navržen tepelně izolační LiaporBeton třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a ocel B500B. Vodorovné 
nosné konstrukce bloků s hygienickým zázemím jsou navrženy jako železobetonové, z 
LiaporBetonu C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a oceli B500B, tloušťky 200 mm. Skladby viz tabulka 
skladeb horizontálních konstrukcí. Stupňovitá konstrukce hlediště v přednáškovém sálu je 
navržena železobetonová, monolitická.  
 
3.6 Střešní konstrukce  
 
Střešní konstrukce tubusů vystupujících nad povrch země jsou tvořeny ocelovými nosnými trámy, 
které podporují prosklení v celé ploše střešního pláště, které se skládá z izolačního dvojskla a 
ocelových profilů. Pouze střešní konstrukce tubusů D, R a X vystupující nad terén nejsou prosklené. 
Jako jejich nosná konstrukce je navržena železobetonová deska. Skladba střešních konstrukcí viz 
tabulka skladeb horizontálních konstrukcí.   
 
3.7 Kompletační konstrukce  
 
Svislé dělící konstrukce:  
 
Přepažení mezi atriem a prostorem mezi tubusy, který je vyplněný zhutněným násypem v místech, 
kde tyto dva prostory nejsou odděleny samotnými tubusy, je navrženo z prefabrikovaných 
železobetonových dílců tloušťky 300 mm. Tyto dílce budou, stejně jako bednění pro monolitické 
betonové konstrukce, vyrobeny na základě výkresů s vyznačenými lomovými body a jejich 
souřadnicemi. Přepažení oddělující prostor mezi tubusy s izolovaným zhutněným násypem od 
okolního násypu jsou také navrženy z prefabrikovaného železobetonu tloušťky 300 mm. Příčky se 
nacházejí pouze v blocích s hygienickým zázemím. Jde o SDK příčky KNAUF w115 tl. 155 mm. Celé 
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kabiny wc a veškeré přepážky v prostorách wc budou dodány vybraným dodavatelem. Vyrobeny 
budou z bezpečnostního barveného opakního skla bílé barvy, doplněny nosnými prvky z nerezové 
oceli.  
 
Výplně otvorů:  
 
Objekt nemá žádná okna ve vertikálních stěnách. Dveře jsou navrženy kovové. V technických 
místnostech, na toaletách a hygienickém zázemí se nachází dveře hliníkové, s blokovými 
zárubněmi. Hliníkové dveře disponují běžnými rozměry a tvary. Ostatní dveře jsou navrženy 
měděné, s měděnými blokovými zárubněmi, svými tvary reagují na tvary samotné galerie a budou 
vyráběny na míru. Pro zhotovení těchto dveří a zárubní bude vypracována samostatná 
dokumentace. Další informace viz tabulka dveří.  
 
podlahy: 
 
Většinu nášlapných vrstev tvoří samotná základová deska. Pouze podlahy v technických 
místnostech s tepelnými čerpadly a technických místnostech s požárním zařízením (tubusy D a R, 
1.NP a vložené podlaží) budou podlahy tvořeny železobetonovou základovou deskou, kročejovou 
izolací a nášlapnou betonovou deskou (podrobněji v tabulce horizontálních skladeb).  
 
3.8 Schodiště  
 
Veškerá schodiště v mineralogickém centru budou železobetonová, monolitická 
 
3.9 Izolace  
 
Jako tepelná izolace tubusů slouží XPS jednotné tloušťky 150 mm. Hydroizolace je navržena 
z asfaltových pásů. Veškerý prostor mezi vnějším a vnitřním přepažením bude do výšky 7,3 m nad 
základovou deskou vyplněn zhutněnou zeminou, která bude příslušně vyspádována. Na povrch 
této zeminy bude kladen hydroizolační asfaltový povlakový systém Coletanche, který bude 
v místech dilatace na přechodu mezi zhutněnou zeminou a stropy tubusů napojen na asfaltové 
pásy DEK. Na tuto hydroizolační vrstvu je kladena tepelná izolace. Od úrovně 7,3 m nad základovou 
deskou výš již budou asfaltovými pásy a extrudovaným polystyrenem izolovány jednotlivé tubusy, 
každý zvlášť. Hydroizolací a tepelnou izolací jsou opatřeny i veškeré svislé obvodové konstrukce 
nacházející se nad terénem a stropní konstrukce tvořené nosnou železobetonovou deskou.  
 

Jako hydroizolace základové desky slouží asfaltové pásy DEK. Základová deska není 
opatřena tepelnou izolací. Základová konstrukce je uvažována jako takzvaná                
“polonekonečná konstrukce“. Tato využívá tepla zemského tělesa stoupajícího ze zemského jádra. 
Teplota země v -11 m pod povrchem je zhruba 9-10 °C a tato teplota se směrem do hloubky dále 
zvyšuje. Ve chvíli, kdy se sloupec horniny mezi základovou deskou a horninou v hloubce, která má 
stejnou teplotu jako stavba, tedy 16°C, vyhřeje na totožnou teplotu, teplo ze stavby již základovou 
deskou neuniká, tepelná izolace tedy není třeba. V jižní části základové desky, kde se přibližuje 
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k povrchu země (v úrovni pod hrabou), je deska lokálně doplněna základovými pasy. Na jejich 
svislou plochu je protažena tepelná izolace z vertikálních konstrukcí. V místech, kde je tepelná 
izolace umístěna na hradbě, nikoli na tubusech, je TI protažena podél základové konstrukce 
hradby. Pro ověření tepelných toků a ztrát v potenciálně problematických místech bude 
vypracována samostatná dokumentace.  
 
3.10 Klempířské výrobky 
 
Venkovní oplechování lemů prosklených střech bude provedeno z plechu z nerezové oceli 
s kartáčovaným povrchem. Pro odvedení dešťové vody jsou navrženy ocelové liniové štěrbinové 
žlaby HAURATON.  
 
 
 













































D.1.1.19 Tabulka horizontálních skladeb
Nr.: H1
VRSTVY Podlaha přilehlá k zemině

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

60,0 železobetonová deska monolitická, 
strojně hlazená 1,430 0,420

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

10,0 vyrovnávací betonová vrstva 1,430 0,070
0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 

15 vyrovnávací štěrkový podsyp, zhutněný  0,700 0,214
skalní podloží

86,3 projektovaná propustnost  0,742 1,348
vyžadovaná propustnost  0,45*

Nr.: H2
VRSTVY Stropní konstrukce - pod terénem

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

proměnlivá nasypaná zemina
0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 

15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

5 spádový beton 1,430 0,035

30,0 železobetonová deska monolitická, 
beton pohledový** 1,430 0,210

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

 
51,3 projektovaná propustnost  4,695 0,213

vyžadovaná propustnost  0,240

Nr.: H3
VRSTVY Stropní konstrukce - nad terénem

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

10,0 železobetonová deska monolitická, 
beton pohledový** 1,430 0,070

0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 
15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

5,0 spádový beton 1,430 0,035

30,0 železobetonová deska monolitická, 
beton pohledový** 1,430 0,210
Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

61,3 projektovaná propustnost  4,765 0,210
vyžadovaná propustnost 0,240
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Nr.: H4
VRSTVY Stropní konstrukce vnitřní

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30 železobetonová deska monolitická, 
strojně hlazená, pohledový beton ** 1,430 0,210

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 projektovaná propustnost  0,210 4,767
vyžadovaná propustnost není stanovena

Nr.: H5
VRSTVY Zhutněný násyp s izolací

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412
0,5 Coletanche 0,210 0,023

proměnlivá zhutněný násyp

15,0 projektovaná propustnost  4,435 0,225
vyžadovaná propustnost 0,240

Nr.: H6
VRSTVY Stropní konstrukce vnitřní

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30 železobetonová deska monolitická, 
beton pohledový, izolační *** 0,240 1,250

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 projektovaná propustnost  1,250 0,800
vyžadovaná propustnost 2,200

Nr.: H7
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

5
betonová deska, strojně hlazená, 
beton pohledový ** 1,430 0,035

0,5 textilní separační vrstva 500 gr /m2
10,0 kročejová izolace ISOVER 0,038 2,632

30,0 železobetonová deska monolitická, 
beton pohledový ** 1,430 0,210

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

 
45,5 projektovaná propustnost  2,841 0,352

vyžadovaná propustnost  2,200

Stropní konstrukce v instalačních tubusech
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Nr.: H8
VRSTVY stropní konstrukce vnitřní

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

20 železobeton monolitický, pohledový, 
izolační*** 0,240 0,833

20,0 projektovaná propustnost  0,833 1,200
vyžadovaná propustnost 2,200

Nr.: H9
VRSTVY stropní konstrukce prosklená

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

4 sklo
proměnlivá ocelové trámy

4,0 projektovaná propustnost  0,000 1,100
vyžadovaná propustnost 1,400

*

**

***

Specifikace navrženého pohledového betonu dle ČBS, TP 03 (2009): 
Pórovitost P4, struktura S2, stejnobarevnost B2, pracovní spáry PS2S, rovinnost R1
Třída navrženého pohledového betonu dle nároku na vzhled: PBS
Konstrukční specifikace navrženého betonu: C35/45-X0-Cl 0,4-Dmax16
Teplěně izolační LiaporBeton                                                                                                           
Konstrukční specifikace navrženého LiaporBetonu: C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16

Konstrukce podlahy přilehlé k zemině se nachází v 11 m pod terénem a je navržena jako 
"polonekonečná konstrukce" využívající teplotu zemského tělesa a akumulaci tepla ve 
sloupci horniny pod základovou deskou
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D.1.1.20 Tabulka vertikálních skladeb

Nr.: V1
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 železobeton monolitický, pohledový** 1,430 0,210

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412
0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 

nasypaná zemina

46,3 projektovaná propustnost  4,660 0,215
vyžadovaná propustnost  0,450

Nr.: V2
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

proměnlivá zhutněný násyp
30,0 železobeton monolitický, pohledový ** 1,430 0,210

Impregnace transparentním  roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 projektovaná propustnost  0,210 4,767
vyžadovaná propustnost  není stanovena

Nr.: V3
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 železobeton monolitický, pohledový** 1,430 0,210

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412
0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 

10,0 železobeton monolitický, pohledový** 1,430 0,070

56,3 projektovaná propustnost  4,730 0,211
vyžadovaná propustnost  0,250

Nosná stěna vnější - nad terénem

Nosná stěna obvodová - pod terénem

Nosná stěna ve styku se zhutněným izolovaným násypem
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Nr.: V4
VRSTVY hradba s izolací

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

30 CPP, MV 0,800 0,375
170,0 železobeton monolitický 1,430 1,189
15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

proměnlivá zhutněný násyp

215,8 projektovaná propustnost  6,014 0,166
vyžadovaná propustnost  0,250

Nr.: V5
VRSTVY Nosná stěna vnitřní

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30 železobeton monolitický, pohledový** 0,240 1,250
Impregnace transparentním  roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 projektovaná propustnost  1,250 0,800
vyžadovaná propustnost není stanovena

Nr.: V6
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

20 železobeton monolitický, pohledový, 
izolační *** 0,240 0,833

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

20,0 projektovaná propustnost  0,833 1,200
vyžadovaná propustnost 2,700

Nr.: V7
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30 železobeton monolitický, pohledový, 
izolační *** 0,240 1,250
Impregnace transparentním roztokem 
REPESIL BKH stachema 

30,0 projektovaná propustnost  1,250 0,800
vyžadovaná propustnost 2,700

nosná stěna vnitřní mezi prostorem vytápěným na 20°C a prostorem vytápěným na 

nosná stěna vnitřní mezi prostorem vytápěným na 20°C a prostorem vytápěným na 
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Nr.: V8
VRSTVY hradba

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

30 cihly pálené, malta vápenná
170,0 železobeton monolitický 1,430 1,189

nasypaná zemina

200,0 projektovaná propustnost  1,189 0,841
vyžadovaná propustnost  není stanovena 

Nr.: V9
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

12,5 SDK deska 0,210 0,595
12,5 SDK deska 0,210 0,595

200,0 projektovaná propustnost  1,190 0,840
vyžadovaná propustnost  není stanovena 

Nr.: V10
VRSTVY

tlouštka Material Lamda D k
cm W/mK m2K/W W/m2K

zhutněný násyp
30,0 železobetonové prefabrikované dílce 1,430 0,210

0,4 asfaltový pás DEK GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

0,4 asfaltový pás DEK ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL 0,210 0,019

15,0 tepelná izolace XPS 0,034 4,412
0,5 netkaná geotextilie FILTEK 500 g/m2 

nasypaná zemina

46,3 projektovaná propustnost  4,660 0,215
vyžadovaná propustnost  není stanovena

**

***

Specifikace navrženého pohledového betonu dle ČBS, TP 03 (2009): 
Pórovitost P4, struktura S2, stejnobarevnost B2, pracovní spáry PS2S, rovinnost R1
Třída navrženého pohledového betonu dle nároku na vzhled: PBS
Konstrukční specifikace navrženého betonu: C35/45-X0-Cl 0,4-Dmax16

Teplěně izolační LiaporBeton                                                                                                           
Konstrukční specifikace navrženého LiaporBetonu: C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16

SDK PŘÍČKA KNAUF W115

přepažení 
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

 

D.1.2.1. Technická zpráva  

 

a) popis objektu 

Stavba leží na rozhraní zastavěné oblasti Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku se 
nachází hradba. Stavba je součástí projektu revitalizace severního předpolí Nuselského mostu. 
Objekt obsahuje galerii, knihovnu a přednáškový sál. Dále se zde nachází sklady, zastřešené atrium 
a hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvníky.  

Téměř celá stavba se nachází v podzemí, jen některé části vystupují nad povrch terénu nad 
hradbou nebo hradbou prostupují. Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky jsou 
proměnlivé. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. V tubusech s technickými 
místnostmi (jedná se o tubusy D a R) je mezi 1.NP a 1.PP vloženo jedno další podlaží, ve kterém je 
umístěna strojovna požárního zařízení.  Hlavní vstup se nachází v 1. PP, z úrovně pod hradbou. 
Další vstup do objektu se nachází v úrovni nad hradbou, v tubusu s knihovnou. V úrovni nad 
hradbou se také nachází vstupy do technických tubusů.  

 

b) konstrukční systém 

Konstrukční systém objektu je stěnový, veškeré vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou navrženy 
z monolitického železobetonu.  

Svislé nosné konstrukce tubusů jsou železobetonové, navržen je beton třídy C35/45-X0-Cl 
0,4-Dmax16 a ocel B500B. Pro svislé konstrukce mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C je navržen 
izolační LiaporBeton třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a ocel B500B. Tloušťka stěn činí 300 mm. 
Svislé nosné konstrukce boxů se zázemím vložených do tubusů C, E a G jsou železobetonové stěny 
o tloušťce 200 mm. Vodorovné nosné konstrukce tubusů jsou železobetonové desky pnuté ve 
dvou směrech o tloušťce 300 mm, z betonu třídy C35/45-X0-Cl 0,4-Dmax16, vyztuženého ocelí 
B500B (u konstrukcí umístěnými mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C z izolačního LiaporBetonu 
třídy C35/45-X0-Cl 0,2-Dmax16 a oceli B500B). Vodorovné nosné konstrukce jsou také 
železobetonové desky, s navrženou tloušťkou 200 mm. V případě prosklených střech tubusů, které 
vystupují nad terén, tvoří nosnou konstrukci zastřešení ocelové trámy.  

 

c) založení 

Jako základová konstrukce je navržena železobetonová základová deska o tloušťce 600 mm. 
Základová spára je v úrovní -11,600 m, horní hrana základové desky se nachází v úrovni -11,000 m. 
V jižní části stavby je deska lokálně doplněna základovými pasy. 
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Sněhová oblast I (Praha) 
sk = 0,7 kN/m2 

 

 

NÁVRH A POSOUZENÍ STŘEŠNÍ DESKY TUBUSU X 
Deska pnutá ve dvou směrech. Pro návrh a posouzení desky na vybraný směr je 
uvažováno, že tento přenáší 60% celkového zatížení střešní desky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) VÝPOČET ZATÍŽENÍ  

a) výpočet stálého zatížení 

 

Pro návrh v tomto směru je uvažováno působení 60% zatížení: gk(60%) = 9,14 kN/m2 
Návrhová hodnota: gd(60%) = gk(60%) .γ = 9,14 . 1,35 = 12,33 kN/m2 
 

b) výpočet nahodilého zatížení 

Zatížení sněhem:  
20,9 0,9 1,0 0,7 0,657 /k e ts c c s kN m          

2
(60%) 0,34 /ks kN m   

2
d(60%) k(60%) 0,34 1,5 0,51 /s s kN m      

 

vrstva tloušťka 
[m] 

objemová 
tíha [kN/m3]  

charakteristická hod.  
gk [kN/m2] 

železobetonová deska 0,30 25 7,5 
spádový beton 0,05 24 1,2 
2 x Asfaltový pás  2 x 0,004 11 0,088 
tepelná izolace – XPS 0,15 33 4,95 
separační geotextilie - - 0,003 
železobetonová deska 0,10 25 1,5 

CELKEM 15,241  
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Beton C35/45 
Ocel: B500B 

 
 

 
 

 
 

střed pole oboustranně 
vetknutého nosníku 

 
 
 

 
odhad: 14  
 
k-ční třída: S4 
stupeň prostředí: XC1 

 
 
 
 
 
 
 
pro beton C35/45:

35ckf   

pro ocel B500B
500ykf   

 
 

Hhodnoty ,   byly 
graficky interpolovány  
v CADu 

 
 
 
 
 
 
 

2) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY 
 
a) Empirický návrh tloušťky desky  

max
1 1 1 1 8465 283 339 300
30 25 30 25dh l mm              

   
 

 
b) Výpočet momentu: 

2 2 2
(60%) (60%) max

1 1( ) (12,33 0,51) 8, 465 76,67 /
12 12sd d dM g s l kN m         

 
c) návrh výztuže:  
krytí: 

min ,dur 10c mm  

min ,b 14c mm    

 min min,b min ,dur dur, dur,st dur,addmax ; ;10 (14;10;10) 14c c c c c c mm mm         

nom min dev 14 5 19 20c c c mm mm         
 

1
1420 27

2 2
d c mm
      

1 300 27 273dd h d mm      

 
 

35 23,33
1,5

ck
cd

b

ff MPa


    

500 434,8
1,15

yk
yd

M

f
f MPa


    

 

Sd,max dle tab.
2 2

cd

76,67 0,044   0,056
1 0,273 1 23330

m
bd f

 


    
  

 

                dle tab.   =0,045  
                 

 
Plocha výztuže:  

2
min

23,330,056 1000 273 1 820,31
434,8

cd
s

yd

fA b d mm
f

             

dle tab. 2
s  A =832mm , 185s m   

         Podmínka: 2 185 600ds h OK      
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3) POSOUZENÍ  

 

832 3,0 0,003
1 275

s
d

A mm m
b d

    
 

 

min 0,0015m   

podmínka: min d   

0,0015 0,003    NÁVRH VYHOVUJE  

 

832 2,77 0,00277
1 300

s
h

A mm m
b d

    
 

 

max 0,04m   

podmínka: maxh   

0,00277 0,04    NÁVRH VYHOVUJE 

 

NAVRŽENO: 14 /185mm  
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D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
 
D.1.3.1 Technická zpráva 
  
a) Popis a umístění stavby a jejích objektů  
 
Stavba se nachází na rozhraní zastavěné oblasti Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku 
se nachází hradba. Stavba je součástí projektu revitalizace severního předpolí Nuselského mostu. 
Objekt obsahuje galerii, knihovnu a přednáškový sál. Dále se zde nachází sklady, zastřešené atrium a 
hygienické zázemí pro zaměstnance i návštěvníky. Téměř celá stavba se nachází v podzemí, jen některé 
části vystupují nad povrch. Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky jsou proměnlivé. Objekt 
má pouze jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. V tubusech s technickými místnostmi (jedná se 
o tubusy D a R) je mezi 1.NP a 1.PP vloženo jedno technické podlaží, ve kterém se nachází strojovna 
požárního zařízení.  

 Hlavní vstup se nachází v 1. PP, z úrovně pod hradbou. Další vstup do objektu se nachází 
v úrovni nad hradbou, v tubusu s knihovnou. V úrovni nad hradbou se také nachází vstupy do 
technických místností.  

Konstrukční systém objektu je stěnový, veškeré vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z monolitického železobetonu. Výplně otvorů jsou v případě dveří výhradně kovové - 
měděné, v případě světlíků se jedná o ocelovou nosnou konstrukci se skleněnými výplněmi.  

 
 
b) Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků  
 
Stavba je rozdělena do 23 požárních úseků. Jednotlivé úseky jsou odděleny požárně dělícími 
konstrukcemi s minimální požadovanou (nebo vyšší než minimální požadovanou) požární odolností. 
V objektu se nachází 6 chráněných únikových cest. 
 
 
c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
 
viz D.1.3.3 Tabulka – stanovení stupně požární bezpečnosti  
 
 
d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
 
viz D.1.3.2 Tabulka – obsazenost osobami 
 
 
e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest  
 
požární výška objektu h = 0 m 
výška posledního užitného podzemního patra h1 = 11m       

minimální požadavek dle ČSN 0802 je 1 CHÚC typu C a další CHÚC typu B.  
V objektu se nachází dvě chráněné únikové cesty typu C a dvě chráněné únikové cesty typu B ústící na 
prostranství v úrovní nad hradbou. Jedna z únikových cest typu B je vybavena předsíní, druhá je 



dispozičně shodná s CHÚC A, vybavena přetlakem. Dále se v objektu nachází dvě chráněné únikové 
cesty typu A vedoucí z technických místností ve vložených patrech do 1. NP v tubusech D a R a slouží 
výhradně pro únik z těchto místností. Přímo z 1.PP se dále nachází únikový východ na prostranství před 
hlavním vstupem.   
 
Mezní délky únikových cest:  
CHÚC A je v objektu druhou, nebo další únikovou cestou, mezní délka se u ní proto nestanovuje.  Mezní 
délky chráněných únikových cest typu B a C nejsou omezeny.  
 
Mezní šířky únikových cest:  
Počet pruhů byl vypočítán dle vzorce  
u = (E*s)/K, kde:  
u … je počet pruhů 
E … je počet evakuovaných osob 
S … je součinitel podmínek evakuace  
K … je počet osob evakuovaných v jednom pruhu 
 
Všechny únikové cesty vyhovují.  
 
f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností  
 
Požárně nebezpečný prostor vzniká pouze před hlavním vstupem do objektu.  
 

PÚ plocha POP [m²] h [m] l [m²] % POP Pv d [m²] 
P 01.14-II 6,2 14 8 5,75 18,33 4,2 

 
Požárně nebezpečné prostory nezasahují do okolních staveb, objekt stojí samostatně.  
Zakreslení PNP viz D.1.3.7 Situace. 
 
g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou  

Vnější odběrné místo pro zajištění vody je podzemní hydrant DN120 umístěný v chodníku, 
severozápadně od stavby.  
 

h) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů  
 
počet přenosných hasících přístrojů:  

požární úsek  plocha [m²] a PHP 
P 01.03-I, P 01.11-I 112,3 0,9 2x pěnový P9P 
N 01.04-II, N 01.10-II 71,7 0,9 1x pěnový P9P 
P 01.05-II 293,5 0,69 3x pěnový P9P 
P 01.06-II 407,8 0,96 3x pěnový P9P 
P 01.07-II 141,3 0,8 2x pěnový P9P 
P 01.08-V 152 0,7 2x pěnový P9P 
P 01.09-II 790,4 0,99 4x pěnový P9P 
P 01.12-II 209,5 1,1 3x pěnový P9P 
P 01.13-II 149,5 1,1 2x pěnový P9P 



P 01.14-II 634,9 1,1 4x pěnový P9P 
P 01.15-II 518,7 1,1 4x pěnový P9P 
P V.16-II, P V.17-II 76,5 0,9 2x pěnový P9P 

 
Rozmístěno hasících přístrojů viz D.1.3.5 Půdorys 1.PP a D.1.3.6 Půdorys 1.NP.  
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
 
Elektrická požární signalizace (EPS) - Objekt nesplňuje požadavky k zřízení EPS, EPS není navrženo.   
 
Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) – Samočinné odvětrávací zařízení je navrženo v požárních 
úsecích, ve kterých je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře (viz tabulka 1 – Stanovení stupně 
požární bezpečnosti). Dále je SOZ navrženo pro větrání únikových cest. 
 
Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) – Objekt nesplňuje požadavky k zřízení SHZ, SHZ není navrženo.  
 
Osvětlení únikových cest a nouzové osvětlení – Chráněné únikové cesty jsou dostatečně osvětleny 
denním světlem. CHÚC i NÚC jsou vybaveny elektrickým osvětlením. Objekt je vybaven nouzovým 
osvětlením, doba funkčnosti nouzového osvětlení je 15 minut pro NÚC a 60 minut pro CHÚC sloužící 
zároveň jako zásahové cesty. Nouzové osvětlení je vybaveno vlastními bateriemi. Dále se v objektu 
nachází značení směrů úniku pomocí fotoluminiscenčních tabulek.  
 
j) Zhodnocení technických zařízení stavby  
 
Elektroinstalace jsou vedeny v železobetonových stěnových konstrukcích. Objekt je vytápěn pomocí 
vzduchu. Vzduchotechnika zároveň slouží k větrání objektu. V objektu se nenachází rozvody zemního 
plynu, ani jiné hořlavé látky.  
 
k) Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
 
Jako příjezdová komunikace k nástupní ploše slouží Nuselský most, nástupní plošina o rozměrech 4x3 
m pro hasiče je zřízena při západním okraji parcely, navazuje na Nuselský most. Pro pěší zásah je 
přístupný celý prostor mezi tubusy nad úrovní hradby a zároveň prostor před hlavním vstupem, který 
se nachází pod úrovní hradby. Pro zásah uvnitř objektu je budova přístupná hlavním vstupem a čtyřmi 
schodišti vedoucími z úrovně nad hradbou do 1.PP. Technické místnosti v 1. NP a ve vložených patrech 
jsou přístupny z exteriéru, z úrovně nad hradbou.  
 
 
 
Použité podklady:  
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – Sylabus pro praktickou výuku, Verze 01_2010.12, Pokorný M., ČVUT 
v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb 





D.1.3.2 Tabukla - obsazenost osobami

PÚ funkce obsažené v PÚ Plocha 
[m²]

počet 
osob dle 
projektu

součinitel, jímž se 
násobí počet osob 
podle projektu

Počet osob v 
jednotlivých 
provozech v PÚ

počet osob 
v PÚ 
celkem 

P 01.03-I strojovna VZT 112,3 3 —
N 01.04-II strojovna TČ 71,7 3 —

sklad 170 — —
čerpání 11,3 — —
chodba 62,7 — —
zázemí pro zaměstnance 25 — —
WC 24,5 — —
chodba s funkcí galerie 347 — —
čerpání 9,5 — —
WC 51,3 — —
přednáškový sál s připevněnými sedadly 122,3 103 1,1 113,3
přednáškový sál - ochoz 19 — — 23,75
knihovna  78,8 — — 13,1
knihovna - vložené patro A 25,3 — — 4,22
knihovna - vložené patro B 47,9 — — 7,98

plocha prvních 100m2 2
další plocha od 100 do 1000m 5
plocha prvních 50m 1
další plocha od 50 do 500m 3

WC 51,3 — — *
chodba 110,9 — — *
čerpání 9,5 — *
šatna 20 1 — 1

N 01.10-II strojovna TČ 71,7 3 —
P 01.11-I strojovna VZT 112,3 3 —

plocha prvních 100m 2
další plocha od 100 do 1000m 5
plocha prvních 100m 2
další plocha od 100 do 1000m 5
plocha prvních 100m 2
další plocha od 100 do 1000m 5
plocha prvních 100 m 2
další plocha od 100 do 1000 m 5

galerie - ochoz v atriu 90,3 — 45,15
N 01.16-II strojovna požárního zařízení 76,5 3 — 3
N 01.17-II strojovna požárního zařízení 76,5 3 — 3

829

* osoby jsou již započítány v jiném PÚ

P 01.15-II galerie - atrium

2

115,7428,4

—

celkem osob v objektu: 

—
—

P 01.08-II

OBSAZENOST OBJEKTU OSOBAMI 

P 01.06-I

P 01.05-II

P 01.09-I 199

P 01.07-II

6
6

—

—

3
3

—
—

—

—

—

—

galerie - západní část 487

—vstupní hala 

149,5

111,7 70,6

galerie

galerie

209,5

—
—

P 01.14-II galerie - východní část 634,9 —

P 01.12-II

P 01.13-I

m²/1 osobu

0,8
6

127,4

—
—

—
—

*

*

—

25

138

—

161

—

—

157

—
—

71

60

3
3

—





D.1.3.3 Tabulka - stanovení stupně požární bezpečnosti 

označení PÚ Tubus provozy v PÚ Plocha 
[m²]

Celková 
plocha PÚ 
[m²]

pn [kg.m-²] 
(jednotlivé 
provozy)

pn [kg.m-²]  
pro celý PÚ  
(= p)

ps [kg.m-²] an 

(jednotlivé 
provozy)

an  pro 
celý PÚ 
(=a)

přiroz. 
větrání

S0/s h0/h n k  b  pv 
[kg.m-

²]

SPB

Š-P 01.01/P01-II H1 instalační šachta II
Š-P 01.02/N01-II D šachta - odpad II
P 01.03-I D strojovna VZT 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0151 0,911 12,3 I
N 01.04-II D Strojovna - TČ 0 ano 0,07 0,5 0,0495 0,103 1,477 19,94 II

sklad 170 15 1,1
zázemí pro zaměstnance 25 15 1,05
čerpání 11,3 5 0,8
chodba 62,7 5 0,8
WC 24,5 5 0,7
chodba s fcí galerie 347 15 1
přečerpávíní 9,5 5 0,8
WC 51,3 5 0,7
př. sál Se sedadly 122,3 ne
př. sál - ochoz 19
knihovna  78,8
knihovna - vložené patro A 25,3
knihovna - vložené patro B 47,9
galerie - západní část 487 15 0 1,1
vstupní hala 111,7 5 0 0,8
chodba 110,9 5 0 0,8
WC 51,3 5 0 0,8
čerpání 9,5 5 0 0,8
šatna 20 75 0 1,1

N 01.10-II R Strojovna - TČ 0 ano 0,07 0,5 0,0495 0,103 1,477 19,94 II
P 01.11-I R strojovna VZT 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0151 0,911 12,3 I
P 01.12-II P, P1 galerie 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0157 0,96 15,84 II
P 01.13-I S, S1 galerie 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0153 0,728 12,012 I
P 01.14-II O+Q+T+U

+V+W+X
galerie - východní část 0 ano 0,105 0,11 0,035 0,119 1,111 18,33 II

galerie - atrium 428,4 0
galerie - ochoz v atriu 90,3 0

N 01.16-II D technická místnost - požár 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0141 1,63 22 II
N 01.17-II R technická místnost - požár 0 ne 0,016 0,1 0,005 0,0141 1,63 22 II
B-P 01.18/N01-III H CHÚC B III
B-P 01.19/N01-III Z CHÚC B III
C-P 01.20/N01-III P CHÚC C III
C-P 01.21/N01-III S CHÚC C III
A-N 01.22/N01-III D CHÚC A III
A-N 01.23/N01-III R CHÚC A III

P 01.15-III

112,3
71,7

15
P 01.05-II A+B+C

15

407,8

790,4

518,7

293,5

F+G+H

F1

P 01.06-I

71,7

209,5
149,5

15
15
15

152P 01.08-II H1

STANOVENÍ SPB KONSTRUKCÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

141,3

634,9 15

0,8025

15

13,51

11,64

12,93 0,99

112,3
0,9

0

0

E+I+J+K+L
+M+N+Y

0,016P 01.07-II

P 01.09-I

0,01420,0050,7

0,01510,005

ne

ano

120 0

II

I

0,9820,08450,02520,1070,078

III

I

II

II

20,627

10,31

18,4

28,05

12,57

53,76

15

nestanovuje se 
nestanovuje se 

0,795

0,016 0,1 0,005 0,0155 1,70,99

0,96

0,9

0,1 0,083 0,032 0,0975ano

ne

0,92

0,9

0,10,016 0,64

0,9
1,1
1,1

1,7ne 0,01890,0050,10,0161,1

1,1

nestanovuje se 

nestanovuje se 

nestanovuje se 

nestanovuje se 

nestanovuje se 

nestanovuje se 

76,5
76,5

15
15

0,9
0,9
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D.1.3.4 Tabulka – požární odolnost konstrukcí 

        

PÚ Účel PÚ SPB Skladba 
konstrukce Funkce PO skutečná 

[min] 

PO 
požadovaná 
[min] 

  závěr 

Š-P 01.01-I/N 01-II 
 Š-P 01.02-I/N 01-II šachta II 

Železobeton 
tl. 200 mm 

požárně dělící 
konstrukce REI 180 DP1 REI 30 DP2 vyhovuje 

ocel požární uzávěra 
otvoru EW 15 DP1 EW 15 DP1 vyhovuje 

P 01.03-I  

strojovna VZT I 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna 
přilehlá k zemině   REI 180 DP1 R 15 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

P 01.11-I 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře)   EW 45 DP1 EW 15 DP1 vyhovuje 

N 01.04-II 
 

strojovna TČ II 

Železobeton 
tl. 300 mm obvodová stěna  REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm střešní konstrukce REI 180 DP1 REI 15 DP1 vyhovuje 

N 01.10-II 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře)  EW 45 DP1 EW 15 DP3 vyhovuje 

železobeton 
tl. 200 mm požární stěna  REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

P 01.05-II 
sklad, zázemí, 
chodba, 
čerpání, wc 

II 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna 
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

nosná stěna uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

stropní kce 
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

stropní kce uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

P 01.06-I chodba, 
čerpání, wc I 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna 
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm obvodová stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

nosná stěna uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

stropní kce 
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

ocelové 
trámy, sklo 

stropní konstrukce 
světlík REI 60 DP1 REI 15 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

stropní kce uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 
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měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

pož. uzávěra o. na 
CHÚC (dveře) EI 45 DP1 EI 30 DP1 vyhovuje 

P 01.07-II přednáškový 
sál II 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

nosná stěna uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

nosná kce uvnitř 
PÚ nezajišťující 
stabilitu objektu 

REI 180 DP1 REI 15 DP1 vyhovuje 

Železobeton schodiště uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 15 DP3 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

P 01.08-II Knihovna II 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

nosná kce uvnitř 
PÚ nezajišťující 
stabilitu objektu 

REI 180 DP1 R 15 DP3 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton schodiště uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 15 DP3 vyhovuje 

P 01.09-I 

galerie (Z), 
vstupní hala, 
chodba, 
šatna, wc, 
čerpání 

I 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna  
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm obvodová stěna  REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

nosná stěna uvnitř 
PÚ REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

stropní konstrukce 
přilehlá k zemině  REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm 

stropní konstrukce 
uvnitř PÚ REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

ocelové 
trámy, sklo stropní konstrukce REI 60 DP1 REI 15 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EI 45 DP1 EI 30 DP1 vyhovuje 

P 01.12-II 
P 01.13-II galerie II 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra o. 
na CHÚC  (dveře)  EW 45 DP1 EI 30 DP1 vyhovuje 
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P 01.14-II galerie (V) II 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna  
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm obvodová stěna REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

stropní konstrukce 
přilehlá k zemině  REI 180 DP1 R 45 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm stropní konstrukce  REI 180 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

ocelové 
trámy, sklo stropní konstrukce REI 60 DP1 REI 45 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

pož. uzávěra o. na 
CHÚC (dveře) EI 45 DP1 EI 30 DP1 vyhovuje 

P 01.15-III galerie – 
atrium III 

Železobeton 
tl. 300 mm požární stěna REI 180 DP1 REI 45 DP1 yhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm 

nosná kce střechy 
přilehlá k zemině  REI 180 DP1 R 30 DP1 yhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 30 DP1 vyhovuje 

měď, deska 
z minerál. vl. 

pož. uzávěra o. na 
CHÚC (dveře) EI 45 DP1 EI 30 DP1 vyhovuje 

N 01.16-II 
N 01.17-II 

technická 
místnost II 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna  
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

ocel požární uzávěra 
otvoru (dveře) EW 45 DP1 EW 15 DP3 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 200 mm požární stěna  REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

B-P 01.18/N01-III 
B-P 01.19/N01-III 
C-P 01.20/N01-III 
C-P 01.21/N01-III 
A-N 01.22/N01-III 

 A-N 01.23/N01-III 

CHÚC  III 

Železobeton 
tl. 300 mm 

obvodová stěna  
přilehlá k zemině REI 180 DP1 R 30 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm obvodová stěna REI 180 DP1 REW 60 DP1 vyhovuje 

Železobeton schodiště REI 180 DP1 R 15 DP1 vyhovuje 

Železobeton 
tl. 300 mm požární strop REI 180 DP1 REI 30 DP1 vyhovuje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



P 01.03-I

P 01.05-II

P 01.09-I

P 01.07-II

P 01.06-I

P 01.08-II

P 01.12-II

P 01.15-III

P 01.14-II

P 01.11-I

P 01.13-I

B-P01.18/N01-III

Š-P 01.02/N01-II

Š-P 01.01/P01-II

B-P01.19/N01-III

C-P01.20/N01-III

C-P01.21/N01-III



N 01.04-II

Š-P 01.02/N01-II

N 01.10-II

A-N01.22/N01-III

A-N01.23/N01-III

B-P01.18/N01-III

B-P01.19/N01-III

C-P01.20/N01-III

C-P01.21/N01-III

N 01.17-II

A-N01.23/N01-III

N 01.16-II

Š-P 01.02/N01-II
A-N01.22/N01-III





FAKULTA ARCHITEKTURY 
Ústav navrhování I 
Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

část: 

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
konzultant části: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypracovala:   Lucie Kulmanová  
datum:  05/2020 
vedoucí ústavu:  prof. Ing. arch. Ján Stempel 
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán 
 





D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

 

D.1.4.1 Technická zpráva 

 

a) Popis a umístění stavby a jejích objektů  

Stavba leží na rozhraní zastavěné oblasti Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku se 
nachází hradba. Stavba je součástí projektu revitalizace severního předpolí Nuselského mostu. Objekt 
obsahuje galerii, knihovnu a přednáškový sál. Dále se zde nachází sklady, zastřešené atrium a 
hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvníky. Téměř celá stavba se nachází v podzemí, jen 
některé části vystupují nad povrch. Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky jsou proměnlivé. 
Objekt má pouze jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. V tubusech s technickými místnostmi 
(jedná se o tubusy D a R) je mezi 1.NP a 1.PP vloženo jedno další podlaží, ve kterém se nachází strojovna 
požárního zařízení.  

 Hlavní vstup se nachází v 1. PP, z úrovně pod hradbou. Další vstup do objektu se nachází 
v úrovni nad hradbou, v tubusu s knihovnou. V úrovni nad hradbou se také nachází vstupy do 
technických místností. Konstrukční systém objektu je stěnový, veškeré vodorovné i svislé nosné 
konstrukce jsou provedeny z monolitického železobetonu.  

 

b) vzduchotechnika a vytápění  

Objekt je větrán a vytápěn pomocí vzduchotechnických rozvodů. Objekt je rozdělen na dvě části – 
západní a východní. Řešená západní část obsahuje prostory galerie vytápěné na 16 °C a přednáškový 
sál a knihovnu vytápěné na 20 °C. V objektu jsou pro západní část navržena tři tepelná čerpadla NIBE 
F2120, která se nachází v 1. NP., v technickém tubusu D. Do čerpadel je vzduch přiváděn skrz žaluzie 
v obvodovém plášti tubusu. Tepelná čerpadla jsou propojena se vzduchotechnickými jednotkami 
umístěnými v 1. PP, ve stejných tubusech, jako čerpadla.  Pro západní část objektu jsou navrženy dvě 
rekuperační jednotky – SYSTEMAIR GENOIX 31 pro vytápění a větrání prostorů o teplotě 16 °C a 
SYSTEMAIR GENOIX 20 sloužící pro vytápění a větrání prostorů o teplotě 20 °C. K přívodu čerstvého 
vzduchu a odvodu znehodnoceného vzduchu slouží žaluzie umístěné v obvodové stěně prvního 
nadzemního podlaží tubusu D. 

 Vzduch je po objektu rozváděn pomocí betonových kanálků umístěných na vnějším líci tubusů 
neb na stropních konstrukcích tubusů a do interiéru je přiváděn skrz obvodové stěny pomocí otvorů 
opatřených kovovými mřížkami a dovnitř je vháněn větráky. Vzduchotechnické kanálky budou 
sestaveny z prefabrikovaných betonových dílců.  

 Tři bloky s hygienickým zázemím jsou přitápěny lokálními topidly. Tyto bloky jsou větrány skrz 
mřížky vzduchem přiváděným z okolního prostoru. Odvětrání hygienického zázemí se nachází ve 
stropní konstrukci.  

Výpočet objemu přiváděného vzduchu a rozměrů kanálků je v tomto případě velmi přibližný a 
je nutné ho ověřit v samostatné podrobné dokumentaci.  

 



c) vodovod 

Vodovodní přípojka: 

Stavba je napojena na vodovodní řad vedoucí pod ulicí Legerova/Nuselský most. Hlavní uzávěr vody a 
vodoměrná sestava se nachází ve vodoměrné šachtě v západní části pozemku. Je navržena přípojka 
PVC DN 80, která se za vodoměrnou šachtou rozdvojuje na severní větev DN65 a jižní větev. Jižní větev 
se dále dělí na západní část DN65 od rozdvojení po V1, a východní část od V1 po V2, kde je navrženo 
DN50.   Voda je z těchto větví přiváděna stropními konstrukcemi přímo do tubusů, které obsahují wc a 
zázemí, třemi svislými potrubími.  

 

Vnitřní vodovod:  

Po blocích se zázemím a wc je voda rozváděna v PVC, většinou v instalačních SDK stěnách, popřípadě 
za kuchyňskou linkou. V technických místnostech, kde jsou umístěna čerpadla splaškové vody je 
vodovodní potrubí vedeno volně podél stěn. 

 

Příprava TV:  

Teplá voda je připravována místně, v každém bloku je navržen ohřívač vody MORA TOM10N. Celkem 
jsou navrženy tři místní ohřívače vody.  

 

d) kanalizace 

Splašková kanalizace:  

Všechna zařízení produkující splaškovou vodu jsou umístěna pod úrovní kanalizačního řadu. Pro 
přečerpávání splaškových vod jsou v objektu navrženy čerpací stanice SANICUBIC 2XL umístěné 
v samostatné technické místnosti. Do čerpacích stanic je svedena odpadní voda z veškerých 
zařizovacích předmětů, která je poté přečerpána do potřebné výšky. Celkem je navrženo 8 čerpacích 
stanic, z nichž každá má samostatné svislé potrubí napojené na kanalizační přípojku. Čerpací stanice 
jsou odvětrány svislým potrubím skrz instalační tubus D.  

Přípojka je napojena na kanalizační řad vedoucí pod ulicí Legerova/Nuselský most. Je navržena 
přípojka PVC DN 150, která je umístěna v betonové stoce. Na tuto přípojku jsou napojena jednotlivá 
přečerpávaná potrubí z čerpacích stanic.  

Uvnitř objektu jsou rozvody vedeny v sádrokartonových instalačních stěnách, popřípadě za 
kuchyňskou linkou. V technické místnosti s čerpadly jsou rozvody vedeny volně podél stěn.  

 

Dešťová kanalizace:  

Dešťová voda ze střech tubusů vystupujících nad povrch stéká po jejich šikmých stěnách a je 
zachycována liniovými štěrbinovými žlaby HAURATON a poté svedena do retenční nádrže. Retenční 
nádrž se nachází v prostoru pod hradbou, v jižní části pozemku. Výškový rozdíl mezi úrovní nad 
hradbou a pod hradbou je překonán pomocí spádového stupně. Zpevněný povrch pod hradbou je také 



odvodněn pomocí liniového štěrbinového žlabu umístěného podél venkovního schodiště v západní 
části pozemku. Voda z tohoto povrchu je sváděna do stejné retenční nádrže.  

 Voda z retenční nádrže je vsakována do přilehlého parku Folimanka.   

 

e) elektrorozvody   

Objekt je napojen na stávající silnoproudou síť. Elektroměr je umístěn v exteriéru, na okraji pozemku, 
rozvaděč se nachází v technické místnosti tubusu D v 1.NP. Po objektu je elektřina rozváděna flexi 
trubkami v železobetonových konstrukcích. Zásuvky jsou umístěny v podlaze. 

 

f) odpad   

Odpad produkovaný provozem objetu je z podzemních prostor vyvážen výtahem na odpad umístěném 
v tubusu D. Z úrovně 1.NP je poté odvážen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) výpočty  

Bilanční výpočet tepelné ztráty objektu:  

Pro podzemní části byla uvažována teplota okolí 9 °C. Výpočet nepočítá s navrhovanou 
„polonekonečnou“ konstrukcí podlah přilehlých k zemině, je tedy pouze orientační a méně příznivý. 



 



  

Výpočty průměru vzduchotechnických kanálků a vyústek: 

Objem větraného vzduchu (16 °C): 
Objem prostoru V= 9077,3 m3 

 Vp=9077,3.3 = 27 231 m3/h 

 Návrh VZT jednotky: SYSTEMAIR GENIOX 31 
 
Objem větraného vzduchu (20 °C): 
Objem prostoru V= 1387 m3 

 Vp=1387.10 = 13870 m3/h 

 Návrh VZT jednotky: SYSTEMAIR GENIOX 20 
 
 
a) Návrh přívodního kanálku pro sál a knihovnu (20 °C): 𝐴 = 𝑉𝑣. 3600 = 138706.3600 = 0,642 𝑚 → 𝐴𝑥𝐵 = 1000𝑥642 𝑚𝑚 

   
pro rozdvojení:  

 Přívodní kanálek pro sál: 55,6 % celkového objemu vzduchu  𝐴( Á ) = 0,642.0,556 = 0,357 𝑚 → 𝐴𝑥𝐵 = 714𝑥500 𝑚𝑚 
 Přívodní kanálek pro knihovnu: 44,4 % celkového objemu vzduchu  

                                        𝐴( ) = 0,642.0,444 = 0,285 𝑚 → 𝐴𝑥𝐵 = 570𝑥500 𝑚𝑚 
 



b) Návrh odvodního kanálku pro sál a knihovnu (20 °C): 𝐴 = 𝑉𝑣. 3600 = 138705.3600 = 0,771 𝑚 → 𝐴𝑥𝐵 = 1000𝑥771 𝑚𝑚 

 
 Odvodní kanálek pro sál: A(SÁL) = 0,428 m2 -> 856x500 mm 

Po rozdvojení 500x528 mm 
 Odvodní kanálek pro sál: A(KNIH) = 0,343 m2 ->686x500 mm 

 
c) Návrh vyústek pro sál:  
přívod vzduchu: 𝐴 = 𝑉 á𝑣. 3600 = 77073.3600 = 0,714.2 𝑚 = 1,428 𝑚 → 40 𝐾𝑆 → 1,42840 = 0,0357 𝑚   𝐴𝑥𝐵 = 210𝑥170 𝑚𝑚 
Odvod vzduchu: 𝐴 = 𝑉 á𝑣. 3600 = 77073.3600 = 0,714.2 𝑚 = 1,428 𝑚 → 10 𝐾𝑆 → 1,42810 = 0,1428 𝑚  𝐴𝑥𝐵 = 400𝑥357 𝑚𝑚 
d) Návrh vyústek pro knihovnu:  𝐴 = 𝑉( )𝑣. 3600 = 61633.3600 = 0,571.2 𝑚 = 1,142 𝑚 → 10 𝐾𝑆 → 1,14210 = 0,1142 𝑚   𝐴𝑥𝐵 = 400𝑥297 𝑚𝑚 
 
e) Návrh přívodního kanálu pro tubusy A, B, C:  
    (= 20 % objemu prostoru vytápěného na 16 °C) 𝐴 = 54466.3600 = 0,252 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 504𝑥500 𝑚𝑚 𝑃𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛í →  𝐴 = 0,2522 = 0,126 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 252𝑥500 𝑚𝑚    
f) Návrh odvodního kanálu pro tubusy A,B,C:  𝐴 = 54465.3600 = 0,303 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 600𝑥500 𝑚𝑚 𝑃𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛í →  𝐴 = 0,3032 = 0,152 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 300𝑥500 𝑚𝑚 

 
g) Návrh vyústek pro tubusy A, B, C:  𝐴 = 5446,383.3600 = 0,504.2 𝑚 = 1,0 𝑚 → 10 𝐾𝑆 → 110 = 0,1 𝑚   𝐴𝑥𝐵 = 400𝑥250 𝑚𝑚 
 
h) Návrh přívodního kanálu pro tubusy F, G, H: 
    (= 30 % objemu prostoru vytápěného na 16 °C) 𝐴 = 81696.3600 = 0,378 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 756𝑥500 𝑚𝑚 

 
i) Návrh odvodního kanálu pro tubusy F, G, H: 



𝐴 = 81695.3600 = 0,454 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 908𝑥500 𝑚𝑚 

 
j) Návrh vyústek pro tubusy F, G, H:  𝐴 = 81693.3600 = 0,756.2 𝑚 = 1,5 𝑚 → 15 𝑘𝑢𝑠ů → 1,515 = 0,1 → 𝐴𝑥𝐵 = 400𝑥250 𝑚𝑚 

 
k) Návrh přívodního kanálu pro zbytek západní části galerie: 
    (= 50 % objemu prostoru vytápěného na 16 °C) 𝐴 = 136156.3600 = 0,63 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 1000𝑥630 𝑚𝑚 

 Odbočka k tubusu I: (= větev k tubusům M, N) 𝐴 = 13 . 0,63 = 0,21 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 525𝑥400 𝑚𝑚 

 Pokračující větev: 𝐴 = 23 . 0,63 = 0,42 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 1050𝑥400 𝑚𝑚 

 
l) Návrh odvodního kanálku pro zbytek západní části galerie:  𝐴 = 136155.3600 = 0,75 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 1000𝑥751 𝑚𝑚 →  𝐴 = 13 . 0,75 = 0,25 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 500𝑥500 𝑚𝑚 →  𝐴 = 23 . 0,75 = 0,5 𝑚  →  𝐴𝑥𝐵 = 1000𝑥500 𝑚𝑚 

 
m) Návrh vyústek pro zbytek západní části galerie: → 25 𝐾𝑆 → 400𝑥250 𝑚𝑚 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet velkosti kanalizační přípojky:  

NÁVRH: DN150 

 

 

 



Výpočet velikosti vodovodní přípojky:    

Část přípojky od řadu po rozdvojení:  

 4 vQd m
v




  

NÁVRH: DN80 



Severní větev:  

 

 4 vQd m
v




  

NÁVRH: DN65 

 

 



Jižní větev od rozdvojení po V1: 

 4 vQd m
v




  

NÁVRH: DN65 

 

 

 



Jižní větev od V1 po V2:  

 

 4 vQd m
v




  

NÁVRH: DN50 

 

 

 

 



Výpočet objemu retenční nádrže:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH: 16,5 m³ 

 
 

 

 



Použité podklady:  

TZB-info – Výpočtový průtok vnitřního vodovodu:  

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu 

TZB-info – Výpočet tepelné ztráty objektu:  

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210 

TZB-info – Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí: 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi  

Nicoll – Dimenzování retenční nádrže:  

https://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/dimenzovani-retencni-
nadrze.html 

podklady pro výuku TZB a infrastruktura sídel I: 

http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-i 

 

Navržená zařízení:  

Přečerpávací stanice SANICUBIC 2XL:  

https://www.sanibroy.cz/instalace-rodinny-dum-cely-byt-komercni-a-verejne-prostory/108-
sanicubic-2-xl.html 

VZT jednotky systemair Geniox:  

https://www.nibe.cz/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/tepelne-cerpadlo-nibe-f2120#ke-stazeni 
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D.1.5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (PAM) 

 

D.1.5.1. Technická zpráva  

 

D.1.5.1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební 
objekty stavby. Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky. 

Základní údaje o objektu:  

Stavba leží na rozhraní zastavěné oblasti Vinohrad a parku Folimanka. Při jižním okraji pozemku se 
nachází hradba. Stavba je součástí projektu revitalizace severního předpolí Nuselského mostu. Objekt 
obsahuje galerii, knihovnu a přednáškový sál. Dále se zde nachází sklady, zastřešené atrium a 
hygienické zázemí pro zaměstnance a návštěvníky.  

Téměř celá stavba se nachází v podzemí, jen některé části vystupují nad povrch terénu nad 
hradbou nebo prostupují hradbou. Půdorys je velmi členitý, konstrukční a světlé výšky jsou proměnlivé. 
Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. V tubusech s technickými místnostmi (jedná se 
o tubusy D a R) je mezi 1.NP a 1.PP vloženo jedno další podlaží, ve kterém je umístěna strojovna 
požárního zařízení.  Hlavní vstup se nachází v 1. PP, z úrovně pod hradbou. Další vstup do objektu se 
nachází v úrovni nad hradbou, v tubusu s knihovnou. V úrovni nad hradbou se také nachází vstupy do 
technických tubusů.  

Konstrukční systém objektu je stěnový, veškeré vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z monolitického železobetonu.  

 
Rozdělení stavby do stavebních objektů:  

 
 
Popis postupu bouracích prací a výstavby stavebních objektů:  
 
Jako první budou provedeny hrubé terénní úpravy (SO1), a to vyrovnání terénu pod hradbou a 
odstranění zeminy a náletových dřevin z tohoto prostoru. Dále navazují bourací práce (SO2). Bourací 
práce se týkají východní části hradby a schodiště, které se nachází v jihovýchodní části pozemku. Po 
provedení bouracích prací bude zahájena výstavba SO3, technologické etapy viz tabulka Návrh 
technologických etap. Dále bude proveden zemní filtr vibrací v západní části pozemku (SO4). 
Následují objekty přípojek – SO5 přípojka kanalizace, SO6, dešťová kanalizace, SO7 přípojka 

SO1 hrubé terénní úpravy 
SO2 bourací práce – hradba a schodiště  
SO3 Mineralogické centrum  
SO4  zemní filtr vibrací 
SO5 přípojka kanalizace 
SO6 dešťová kanalizace 
SO7 přípojka vodovodu 
SO8 přípojka elektřiny 
SO9 nová hradba   
SO10 schodiště a zpevněné plochy  
SO11 čisté terénní úpravy  



vodovodu a SO8 přípojka elektřiny. Dále bude proveden SO9 – výstavba nové části hradby a její 
ukončení. Následuje SO10, jedná se o venkovní schodiště v jižní části a západní části stavebního 
pozemku. Jako poslední budou provedeny čisté terénní úpravy (SO11) 
 
c) Návrh technologických etap výstavby SO3 – Mineralogického centra a jeho návaznost na ostatní SO: 

SO název SO Technologická etapa Konstrukčně výrobní systém 
SO3 Mineralogické 

centrum 
1. Zemní práce  - odstranění a odvezení zeminy 

- vytěžení horninového podloží 
- pažení stavební jámy štětovnicovými stěnami a 
jejich kotvení 

2. Základové 
konstrukce 

- podkladní štěrk 
- podkladní beton  
- hydroizolace  
- železobetonová základová deska, monolitická 

3. Hrubá spodní 
stavba  

- stěny železobetonové monolitické 
- hydroizolace 
- tepelná izolace  

4. konstrukce 
zastřešení  

- zastřešení atria – železobetonové monolitické 
- zastřešení tubusů – železobetonové monolitické 
- zastřešení tubusů – zasklení  

5. Hrubé vnitřní 
konstrukce  

- úpravy betonových povrchů  
- osazení dveří  
- kompletace rozvodů TZB  
- zámečnické práce 

6. Vnější 
povrchové 
úpravy  

- provedení izolace částí nad terénem 
- betonáž betonové fasády 
- klempířské práce 

 

Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby: 

 Provádění stavby nebude mít na okolní stavby vliv. V případě okolních komunikací dojde 
k dočasnému omezení pohybu po chodníku v parku Folimanka pod hradbou.  

 

D.1.5.1.1 Návrh zdvihacího prostředku, návrh montážních, výrobních a skladovacích ploch 

 

návrh zdvihacího prostředku  

Pro vnitrostaveništní dopravu betonu a dalšího materiálu a prvků bednění bude sloužit pásový jeřáb. 
Jeřáb je navržen na nejtěžší břemeno přepravované na nejdelší vzdálenost, tedy naplněný betonářský 
koš přepravovaný na 80 m (viz tabulka břemen).  
 
 
 
 
 



Betonářský koš:  
badie ProfiTech 1016L 

 Hmotnost prázdného koše: 0,24 t 
Objem: 1 m³  
Objemová hmotnost betonu: 2500 kg/ m³ 
Celková hmotnost naplněného koše: 2,74 t 

 
Tabulka břemen:  
 

břemeno hmotnost [t] vzdálenost [m] 
naplněný betonářský koš 2,74 80 
stěnové bednění  0,791 80 
stropní bednění 0,5 70 
výztuž 1 75 

 
Jako zdvihací prostředek je navržen jeřáb LIEBHRR SL80 
 
 
Návrh záběrů pro tubusy A,B,C: 
 
Velikost betonářského koše: 1 m³ 
Počet otoček za 1 směnu: 96 
Maximální objem betonu za 1 směnu: 96 m³ 
Svislé konstrukce tubusů A, B, C budou betonovány na 3 záběry  
vodorovné konstrukce tubusů A, B, C budou betonovány na 1 záběr 
Celkový počet směn pro vybetonování tubusů A, B a C bude 4.  
 
1. záběr – svislé konstrukce tubusu C 
2. záběr – svislé konstrukce tubusu A 
3. záběr – svislé konstrukce tubusu B 
4. záběr – vodorovné konstrukce tubusu A, B a C  
 
Na staveništi bude skladován materiál maximálně pro dva záběry.  
Výpočet objemu betonu pro první dva záběry:   
 

tubus plocha [m²] tloušťka [m] objem betonu [m³] 
C (1. záběr)  313,9 0,3   94,17 
A (2. záběr) 252 0,3 75,63 

- celkový objem betonu pro 1. a 2. záběr: 170,33 m³ 
 
Beton nebude skladován na pozemku, po přivezení na staveniště bude ihned použit. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch: 

Výztuž: 

Výztuž bude skladována po svazcích o délkách 12 m, mezi jednotlivými svazky bude prostor 0,60 m.  

Skladování výztuže pro dva záběry:  

1. záběr – 7,2t – 12 svazků výztuže, 2. záběr – 5,7t – 10 svazků výztuže 

Pro skladování výztuže je navržena plocha 13,2 x 15,5 m v severní části staveniště.  

 

Pomocné konstrukce:  

Přibližná velikost skladovacích ploch pro bednění byla vypočtena na základě plochy stěn betonované 
ve dvou záběrech (1. a 2. záběr = 565,9 m²) jako skladovací plocha systémového bednění pro příslušnou 
plochu stěn.  

Při použití systémového bednění PERI Vario GT 24, by bylo pro plochu 565,9 m² stěn požito 74 kusů 
bednění o rozměrech 6 x 2,5 m (bednění je oboustranné). Panely mohou být skladovány do výšky max. 
1,5m, tloušťka panelů PERI Vario GT 24 je 0,361m, mohou být tedy skladovány max. 4 panely bednění 
na sobě.  Pro dvě etapy bude skladováno 18 stohů bednění.  

Pro bednění je navržena skladovací plocha 19,2 x 18 m 

Veškeré skladovací plochy byly navrženy v severní části staveniště. Tyto skladovací plochy slouží pro 
skladování bednění a výztuže stěn a stropů. Velikost této plochy byla navržena přibližná, s ohledem na 
plochu stěn a tropů pro dva záběry betonování. Bednění bude kvůli velké tvarové komplikovanosti 
projektu navrženo na zakázku dodavatelem. Dodavatel bednění obdrží výkres tvaru ve formátu IFC, 
kde budou zakresleny souřadnice jednotlivých lomových bodů a na základě těchto výkresů zhotoví 
jednotlivé specifické dílce bednění. Poté budou skladovací plochy blíže specifikovány. V případě 
nedostatečného prostoru skladovacích ploch je možné hranici staveniště posunout dále na sever.  

 Dále byl na pozemku vymezen montážní prostor a prostory pro stavební buňky. Stavební buňky 
budou obsahovat: 2x kancelář, 2x sprcha, 2x nářadí. Dále zde bude umístěno 6x wc. Byl také vymezen 
prostor pro ukládání odpadu. Odpad bude tvořit stavební suť při bouracích pracích, dále pak obalové 
materiály a zbytky stavebních materiálů, především betonu. Zbytky betonu budou odváženy zpět do 
betonárny.  

Pro zásobování staveniště vodou a elektřinou budou zřízeny dočasné přípojky napojené na 
stávající vedení v ulici Legerova/Nuselský most. 

 

 
D.1.5.1.3 návrh zajištění a odvodnění stavební jámy  

Stavební jáma bude zajištěna vodotěsným pažením ze štětovnic. Stavební jáma bude mít hloubku 
11,55m a po obvodu 12 m za účelem uložení drenážního potrubí. Výjimku tvoří prostor atria, kde 
hloubka jámy bude 11 m. Přechod mezi těmito hloubkami bude řešen přesným ručním vyřezáním skály 
diamantovou kotoučovou pilou. Pažení bude navrtáno do hloubky 13 m. Pažící konstrukce bude 
zajištěna pomocí horninových kotev kotvených do horninového masivu a bude pouze dočasnou 
konstrukcí, nebude trvalou součásti budovy.  



 
Hladina podzemní vody, která prochází pouze severní částí objektu a poté strmě klesá, bude 

upravena vodotěsným pažením ze štětovnicových stěn. Dešťová voda bude sbírána drenážním 
potrubím umístěným po obvodu stavební jámy a spádem odváděna do přilehlého parku Folimanka. 
Odvodnění v průběhu hloubení stavební jámy bude provedeno čerpacími studnami.  

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku a pro účely zasypání podzemních částí stavby 
přivezena zpět. Kámen vytěžený ze stavební jámy bude patřičně zpracován a využit.  
 
 
D.1.5.1.4 návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější 
dopravní systém  
 
Plocha trvalého záboru : 10 860m2 
 
Zábor bude zřízen pro celý stavební pozemek, dále pak bude zasahovat na sousední komunikaci pro 
pěší, a to chodník při jižním a východním okraji staveniště. Zábor bude zřízen na parcelách: 1023/2, 
1025/1, 1447/4, 1447/7, 1447/2, 1023/5, 1023/1, 1023/3, 1023/7, 2462/2, katastrální území 
Vinohrady. 
 

Příjezd a odjezd na staveniště je umístěn na severu, z ulice Lublaňská, která navazuje na 
severojižní magistrálu, na ulici Legerova/Nuselský most.  Další vstup (pouze pro pěší) na staveniště se 
nachází pod hradbou, z parku Folimanka. Na staveništi vede komunikace vjezdu na severu směrem na 
jih k jámě, dále je využívána existující komunikace na východní a jižní straně staveniště.  

Pro stanovení vymezovacích podmínek pro zakládání a zemní práce byly využity tři geologicky 
dokumentované objekty (dva svislé vrty a jedna kopaná sonda) provedené českou geologickou službou. 
Dva z objektů jsou suché, v jednom byla zjištěna naražená hladina podzemní vody v hloubce 6 m. V 
následujících schématech jsou uvedeny třídy těžitelnosti. 
 
 



 



D.1.5.1.5 Ochrana životního prostředí během výstavby  
 
- Ochrana před hlukem a vibracemi: 
Stavby v okolí staveniště slouží zejména k bydlení a rekreaci. Hluk z dopravních prostředků bude 
minimalizován výběrem vhodných dopravních prostředků. Stavební práce budou omezeny na interval 
mezi 7:00 a 21:00.  
- Ochrana půdy a spodních a povrchových vod: 
Na staveništi bude zřízeno speciální stanoviště na mytí a oplachování nástrojů a bednění a bude tak 
zajištěno, aby se zbytky betonu a jiných látek nedostávaly a nevsakovali do půdy a podzemních vod. 
Znečištěná voda ze staveniště bude skladována ve zřízené jímce a poté odvážena a ekologicky 
likvidována.  
- Ochrana zeleně: 
Zeleň v přilehlém parku Folimanka nebude stavbou zasažena. Několik stromů nacházejících se přímo 
v místě staveniště bude vykáceno a po dokončení stavby bude terén oset trávou a osázen keři.  
- Nakládání s odpadem: 
Odpad ze staveniště bude skladován v přistaveném kontejneru a dle potřeby vyvážen na skládku. 
Zbytky betonu budou odváženy zpět do betonárny. Chemikálie budou skladovány pouze na 
zpevněných místech určených a jejich zbytky a nádoby od nich budou odváženy na příslušnou skládku. 
- Ochrana pozemních komunikací: 
Před opuštěním staveniště budou všechna vozidla řádně očištěna tak, aby neznečišťovala přilehlé 
komunikace.  
 
 
D.1.5.1.6 Rizika a zásady bezpečnosti a ochrana zdraví na staveništi 
 
Staveniště bude po obvodu ohrazeno plotem do výšky 1,8 m za účelem zabránění vstupu nepovolaných 
osob a jejich volnému pohybu po staveništi. Vstupy na staveniště budou označeny značkou, která bude 
po celou dobu trvání výstavby pravidelně kontrolována.  
 

Veškeré výkopy budou za účelem zabránění pádu osob do jámy opatřeny zábradlím ve výšce 
1100 mm. Zábradlí ve výšce 1100 mm bude instalováno i na okraj čerpacích studní v době hloubení 
stavební jámy. Zábradlím budou opatřeny i lávky na bednění při betonování stěn. Vstup do stavební 
jámy bude zajištěn pomocí žebříků. Při betonování stěn bude bednění opatřeno lávkami se zábradlím 
a žebříky. Je předpokládána realizace stavby více zhotoviteli, ke stavbě bude tedy i vzhledem k její 
velikosti a náročnosti přizván koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. Zároveň bude 
vypracován plán BOZP.  
 
 
Použité podklady: 
Podklady pro výuku PAM I, FA ČVUT, dostupné z: http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,provadeni-a-
stavebni-management-i 
Podklady pro výuku PAM II, FA ČVUT, dostupné z: http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,provadeni-a-
stavebni-management-ii 
Geologicky dokumentované objekty – vrt č. 189141, vrt č. 189879, sonda č. 189878, vypracované 
Českou geologickou službou 
Katalog bednění Peri Česká republika, dostupné z: https://www.peri.cz/produkty/bedneni.html 
Katalog pásových jeřábů LIEBHERR, dostupné z: https://www.liebherr.com/en/int/products/mobile-
and-crawler-cranes/mobile-and-crawler-cranes.html 
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BETON
Materiál, který se v objektu vyskytuje nejčastěji, je pohledový beton. V případě
podlah je nášlapná betonová vrstva strojně hlazena a poté je aplikována
hydrofobní impregnace, stěny a stropy jsou ošetřeny pro� prašnos�.
Požadavky na pohledový beton jsou stanoveny dle ČBS, TP 03 (2009):
Pórovitost P4, struktura S2, stejnobarevnost B2, pracovní spáry PS2S, rovinnost R1
Třída navrženého pohledového betonu dle nároku na vzhled - PBS
Konstrukční specifikace navrženého betonu: C35/45-X0-Cl 0,4-Dmax16

HLINÍK A MĚĎ

Drobné prvky v interiéru, jako jsou stěnové mřížky v místech vyústění
vzduchotechniky, nebo revizní dvířka šachet, jsou provedeny v hliníku. Z hliníku a
mědi jsou provedeny také dveře. Hliníkové dveře se nachází v technických
místnostech, na toaletách a v hygienickém zázemí. Výrazné dveře s měděným
povrchem se nachází v prostorách galerie a v hlavním vstupu. Hliníkové dveře
disponují běžnými rozměry a tvarem, měděné naopak reagují na tvary samotné
galerie. Více viz tabulka dveří. Kombinace hliníku se sklem se uplatňuje na
mobiliářy galerie - podstavcích, vitrínách a stolech.

SKLO A OCEL

Nosnými prvky prosklených střešních konstrukcí jsou ocelové trámy. Tyto nosné
trámy i příčle pro upevnění skleněné výplně jsou opatřeny bílým matným lakem.
Sklo je dvouvrstvé, izolační, opatřeno kvalitním UV filterm pro ochranu exponátů.
Rastr střešního zasklení je 1x1m.

TKANINA
Pro zajištění vhodných světelých podmínek pro galerii a eliminaci nežádoucích
s�nů, přesvětlenách ploch a nevhodné kombinace denního a umělého světla, je
nutné flexibilní s�nění prosklených ploch, které je navrženo pomocí tkaných
pláten na ocelových pojezdech, které jsou upevněny k nosným prvkům světlíku.
S�nění je umístěno ve všech tubusech galerie, které disponují proskleným
zastřešením.

OPAKNÍ SKLO
Bíle barvené opakní sklo je využíváno pro příčky a další dělící prvky a to především
na toaletách a v místnos� se zázemím pro zaměstnance.
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OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení exponátů i samotného interiéru galerie je
využíván systém osvětlení ERCO. a to především sví�dla
zapuštěná ve stropních a stěnových konstrukcích a sví�dla
zemní. Druhým typem použitých svíditel jsou sví�la
přisazená, ERCO Eclipse InTrack, umístěna především na
ocelových konstrukcích střešního zasklení.

Veškerá sví�dla budou před uvedením do provozu
seřízena. Dále pak bude světelná technika seřízena pro
každou expozici dle konkrétních vizuálních požadavků a
citlivos� vystavovaných exponátů na světlo.
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Tesis round In-ground luminaires

Gimbal Recessed spotlights, floodlights, wallwashers

Jako podlahová sví�dla jsou navržena
sví�dla ERCO Tesis round In-ground
luminaires, která budou zapuštěna v
podlahové konstrukci. Pro zapuštění do
stěn a betonových stropů jsou
navržena sví�dla ERCO Gimbal.

Veškerá sví�dla zapuštěna do
betonových podlah, stěn a tropů
budou opatřena hliníkovými pouzdry
ERCO pro instalaci sví�del do betonu.

Pouzdro pro instalaci do betonu:

3Schémata a tabulky osvětlení



Eclipse InTrack

Sví�dla ERCCO Ecliplse InTrack jsou
schopna osvětlovat exponáty z velkých
výšek, jsou tedy vhodná pro připevnění
na trámy zastřešení tubusů a osvětlování
exponátů hluboko pod nimi.

Sví�dla disponují vysokou
variabilitou při volbě různých typů
oválných i kulatých kuželů světla. Kužel
světla má nastavitelný úhel od 15° do
65°. Jsou také využitelná pro světelné
rámování a konturování vystavovaných
objektů, nebo wallwashing pro
nasvětlení samotného interiéru
Mineralogického centra.

4Schémata a tabulky osvětlení



MOBILIÁŘ
Mobiliář galerie obsahuje především
podstavce a vitríny. Je navržen
ocelový, se skleněnými kryty. Vitríny
se skleněným krytem, které je nutno
osvětlovat, jsou opatřeny ocelovou
deskou ve spodní čás� podstavce, ve
které je umístěno trafo. Do horní
čás� je elektřina vedena ve svislých
prvcích konstrukce podstavce. Vitríny
budou připojeny k elektřině pomocí
zásuvek umístěných v podlaze.



Pohledový beton



Zdroje:

1 - Mucha, Josef, U Závis� - Zbraslav [foto], In: geologie-astronomie [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�p://www.monet.cz/atlas/kap07.htm, oříznuto
2 - Erco light collec�on - part I, poslední úpravy 29/10/2013, In: issuu.com [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�ps://issuu.com/lumenarts/docs/erco-part-i/327
3 - Erco light collec�on - part I, poslední úpravy 29/10/2013, In: issuu.com [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�ps://issuu.com/lumenarts/docs/erco-part-i/327
4 - Erco light collec�on - part II, poslední úpravy 29/10/2013, In: issuu.com [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�ps://issuu.com/
5 - IG Group s.r.o. - baldachýn skylight best 100 [foto], poslední úpravy 2012, In: iggroup [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�p://www.iggroup.cz/dokumenty/?category=pro�slunecni-clony-interierove-baldachyny-interierove, oříznuto
6 - Bruno, Chris�an, Architectural photography of modern building with glass roofing [foto], In: unsplash.com [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�ps://unsplash.com/photos/HmYgd9nqkkU, oříznuto
7 - Marmotec, Nanoglass [foto], In:marmotec.com.br [online], [cit. 25.02.2020], dostupné z: h�ps://www.marmotec.com.br/nanoglass/1378/nanoglass/, oříznuto

Použité výrobky:
Erco Tesis round In-ground luminaires: h�ps://www.erco.com/products/outdoor/recessed-f-l/tesis-round-5747/en/
Erco Gimbal Recessed spotlights, floodlights, wallwashers: h�ps://www.erco.com/products/indoor/recessed-spot/gimbal-6355/en/
Erco Eclipse InTrack: h�ps://www.erco.com/service/microsites/products/eclipse-the-art-of-illumina�ng-7108/en/
Větrací mřížka hranatá: h�ps://www.ven�latory.cz/nerez-vetraci-mrizka-hranata-204x60-mm-x1762
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