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Návrh řeší obytnosti okolí části Severojižní magistrály (SJM). Novou
budovou galerie navazuje na linii  staveb vyššího městského významu,
jako národní muzeum, bývalá plodinová burza, bývalá budova
federálního shromáždění, Státní opera a hlavní nádraží. Vytvořením
nového atraktoru dochází k zahušťování prostoru lidmi a jejich
aktivitami. Návrh podněcuje k řešení otázky humanizace  SJM a její
přeměnu v městskou třídu plně navazující na její okolí.

This project is trying to raise the residental function in the surroundings
of the north-south highway (NSH) in Prague. The new gallery follows
the line of the buildings of a higher urban importnance as the National
Museum, the former Commodity Exchange, the former Federal
Assembly’s house, the State Opera Hall and the Main Railway Station.
The creation of a new attractor helps to bring people and their
activities to the space. The project encourages to solve the question of
the NSH’s humanization and its transformation into the urban avenue
which is fully connected to its surroundings.
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Průvodní zpráva

Teoretická část

Místo

Území na ose mezi Václavským náměstím a hlavním nádražím nemá dodnes dořešený
urbanistický koncept. Jde o dehumanizovanou část centra Prahy. Prostor není řešen ve vztahu s
okolním prostředím. V současnost má místo charakter vnitřní periferie v centru města. Oblast je
využívaná z části pro parkovaní aut, z části jako plochy veřejné zeleně využívané v převažující
míře nepřizpůsobivými skupinami drogově závislých lidí.
 Má- li dojít k humanizaci prostředí Severojižní magistrály (SJM), je nutné tento prostor
zabydlet kulturními ději propisujícími se do významu okolních budov. Tento proces započal již
před vznikem SJM a byl tímto necitlivým zásahem přerušen. Linie staveb vyššího městského
významu jako národní muzeum, bývalá plodinová burza, bývalá budova federálního
shromáždění, Státní opera a hlavní nádraží je současnou situací upozaděna.
 V místě je nutné vytvářet objekty, které jsou schopny komunikovat se svým okolím, a
nabízet možnosti pobytu na jejich rozhraní. Vznikají-li bez těchto vazeb, dáváme možnost rozvoji
negativních činností omezujících či zabraňujících obývání městského prostoru. Vytvářením
atraktorů, přitahujících lidi a jejich aktivity, dáváme impuls k rozvoji živého města, kde na prvním
místě stojí člověk.
 

Návrh

Svým návrhem přispívám k řešení obytnosti okolí pražské dopravní tepny, která by se v
následujících krocích mohla stát městskou třídou plně navazující na své prostředí.
 Galerie slouží jako meditační místo, umožňující utřídění, obměnu a vznik nových
myšlenek. Objekt je schopný se upozadit ve prospěch probíhající výstavy. Prostor je otevřený
všem druhům uměleckého vyjádření, co nejméně limitující kreativitu uživatelů.
 Objem galerie hmotově uzavírá nově vzniklé trojúhelníkové náměstí. Hranou střešní
roviny navazuje na výškovou úroveň budov Nového města, Stání opery a bývalé plodinové
burzy. Výšková dominanta je ponechána bývalé budově federálního shromáždění. Význam
budovy galerie je akcentován do parteru. Okolní dění si „natahuje“ do sebe. Parter je otevřený, z
hlavních směrů centrický. Řešení umožňuje nechat „vyběhnout“ výstavu za hranice objektu. Na
stranu Státní opery nabízí café bar, do klidnější ulice Washingtonova pak
obchod- knihkupectví. Úroveň náměstí prochází skrze parter galerie a jednotná, kamenná dlažba
prostoru náměstí se postupně ztrácí v zeleni Vrchlického sadů, na jehož rozhraní probíhá
venkovní výstava galerie. Tento volný prostor je navržen pro prezentaci uměleckých děl, která se
stávají součástí městského mobiliáře.

Galerie- provozní řešení

Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. V 1.PP  jsou situovány provozní
místnosti, sklady, expediční prostory, dílny, zázemí zaměstnanců. 1.NP- parter slouží jako
reprezentativní vstup s recepcí s možností instalace výstavy do průchozí části objektu, která je
dle potřeby uzavíratelná posuvnými průhlednými dveřmi. Druhé patro tvoří výstavní plochy o
rozloze 2625 m2, v nosných jádrech objektu jsou pak komunikační a instalační jádra, příruční
sklady a sociální zařízení. Prostor je trvale členěn pouze statickými jádry. Volný prostor je
koncipovaný pro různé možnosti dělení výstavy a jeho členění je variabilní díky mobilním
příčkám.

 3. NP nabízí výstavní plochu 768 m2. Výstava se prolíná do prostorů galerie vlivem
různě členěných atrií. Krom komunikačního a instalačního jádra a sociálního zařízení
se v patře nachází galerijní kavárna situovaná s výhledem jak do protilehlých prostor
prolínajících se etáží, tak na budovu Státní opery. 4.NP má výstavní plochu
rozloženou na 1127 m2. V severní části je navrženo auditorium. V betonových jádrech
jsou umístěny kanceláře, komunikace a instalační prostupy. Střešní rovina nabízí
pohledy do okolí, volná plocha je určena k výstavním účelům.

Statické řešení

Nosnou konstrukci objektu tvoří systém betonových jader, které vynáší
ocelovou rámovou konstrukci, na níž jsou systémem táhel zavěšovány ocelové rámy
jednotlivých pater. Stropní desky jsou z jedné strany vetknuty do betonových jader,
z druhé strany jsou vynášeny ocelovými táhly. Stropní rámy jsou v 1/4 vykonzolovány
z důvodu snížení ohybového momentu na rozponu desek. Ocelový rám stropů nese
obousměrně dodatečně předpínané betonové desky.

Stavební program

S výstavbou podzemního podlaží se vybetonují nosná jádra objektu spolu s
komunikačními vertikálami. Veškeré horizontální prvky konstrukce budou montovány
na zemi včetně betonování desek. Po vytažení nosné rámové konstrukce a jejího
propojení s betonovými jádry, dojde k zavěšování jednotlivých pater. Následně bude
osazen dvojitý plášť objektu a budou probíhat vnitřní dokončovací práce.

Doprava v klidu a zásobování

Parkovací plochy pro návštěvníky galerie jsou řešeny sousedním 13 patrovým
parkovacím domem Slovan. Kapacita parkovacích míst je pro 468 automobilů.
V současném provozu je kapacita využívána z poloviny.
 Zásobování galerie je řešeno z úrovně parteru, kde z podzemního podlaží

vyjede nákladní výtah umožňující přepravu děl do skladu galerie.

Technická infrastruktura

Zázemí TZB pro prostory galerie je umístěno v technickém patře rámové

konstrukce mezi střechou a posledním patrem. V betonových jádrech jsou navrženy

instalační prostupy. Rozvody v patrech jsou zavěšeny pod stropem mezi ocelovou

rámovou konstrukcí. Chlazení a topení objektu bude zajištěno sálavým systémem

umístěným ve stropní desce. V letním období bude objekt předchlazován v noci

dálkově otevíratelnými okny.
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