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VSTUPNÉ ANALÝZYZ ZO SEMESTRÁLNYCH PRÁC

riešené územie

riešené územie

PROBLÉMY SÚČASNÉHO STAVU SJM

- monofunkčný priestor, úzke chodníky a nefungující parter okolitých stavieb
- chybajúce prechody pre chodcov
- chybajúca zeleň, exhalácie, hluk
- kolóna pred prvým semafórom
- mimoúrovňové křižovatky v intravilánu

NÁSTROJE PRE ZKĽUDNENIE SJ MAGISTRÁLY:

- zprevádzkovanie severozápadnej časti mestského okruhu (Blanka), a 
zároveň alternatívne trasy pre vnútromestský tranzit (cca 25% jázd)
- zníženie jazdnej rýchlosti 
- zúženie jazdných pruhov → redukcia počtu jazdných pruhov na 2x2, 
2 pruhy v jednom smere na pôvodnej lokácii, druhý smer zaústený do 
Vinohradského svahu
- zavedenie zpoplatnenia vjazdu

- vloženie úrovňových křižovatiek → priame pripojenie slepých prieč-
nych obslužných miestnych komunikácií
- kontinuálne uplatnenie prvkov infraštruktúry pre cyklistickú dopra-
vu v dopravnom priestore komunikácie
- rozšírenie chodníkov
- umožnenie priečnych peších väzieb → odstránenie bariér
- zavedenie nízkoemisných zón
- regulácia vstupu kamiónovej dopravy do centra



VSTUPNÉ ANALÝZYZ ZO SEMESTRÁLNYCH PRÁC

REPREZENTATÍVNE OBJEKTY NA TELESE SJM
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ANOTÁCIA 

Koncept založený na dotvorení mestského bloku hmotou, ktorá sa prispôsobuje okolitým podmienkam, môžme prirovnať 
k torzu múzy, k telu, ktoré našlo útočište v prieluke, spočinulo tu a zrástlo s ním. Podstatou objektu je jeho kultúrno 
spoločenské využitie v duchu konceptu SJ reprezentatívnej tepny Prahy. Je príkladom posunu hranice verejného priestoru v 
rôznych formách a po celom tele objektu. Je centrom vzdelanosti a vedenia ...knižnica. 

ANOTÁCIA 
 
The project idea is based on the completion of the urban block by a component that adapts to the local situation. It can 
be liken to a torso of a muse, to a body that found a refuge in a lot, rested there and grew into it. The building essence is 
found in its social and cultural utilization in the spirit of the NS representative Prague artery. It is an example of boundaries 
of public space blending in various forms all over the object. It is a center of knowledge and education... library.



POPIS RIEŠENIA

KONCEPT

 Mestský blok ohraničený ulicami Vinohradská, 
Balbínova, Římská a Rubešova je v súčasnosti veľmi 
narušený. Dvojica bodových domov s nízkou horizon-
tálnou hmotou zasadených do pôvodnej  štruktúry 
mestského bloku priestorovo narúša danú štruktúru, 
v jeho okolí vzniká priestor nikoho. Introvertnosť 
funkcie administratívy a minimálne podlažné využitie
nízkej časti je v danej lokalite trvalo neudržateľné. 
 Asanáciou daných budov vzniká priestor pre 
novú štruktúru s ambíciou maximálne nadviazať 
na dané podmienky, vytvoriť plnohodnotné vere-
jné, poloverejné až intímne priestory v jej okolí a 
ponúknuť mestotvorné a spoločensky pulzujúce 
miesto s funkciou mestskej knižnice s kaviarňou, 
spoločenskými priestormi, mediatékou, kinom či 
galériou.
 Orientácia susedného objektu vybavenosti 
determinovala nasadenie novej hlavnej hmoty s 
využitím danej situácie na vytvorenie prepojenia 
medzi ulicami Vinohradská a Římská v rámci bloku. 
Na druhej strane nadväzuje na susedný bytový dom.
 Doplnenie uličnej fronty ulice Rubešova 
objektom administratívy s parterom uceľuje danú 
štruktúru, definuje priestor ulice.
 Ulica Vinohradská ako hlavná mestská trieda 
s električkou determinovala orientáciu hlavnej fasády 
knižnice. Skosenie nárožia naznačuje možnosť pre-
chodu, pozýva ďalej do vnútra bloku.
 Ustúpením hlavnej hmoty v zadnej časti 
knižnice sa vytvoril intímny priestor orientovaný do 
málo frekentovanej ulice Římská, využiteľný ako 
letná čitáreň, či priestor na happeningy.
 Skosenie nárožia na administratívnej budove 
zmäkčilo prísnosť ortogonálneho tvaru, naznačuje 
prechod do nástupného priestoru z ulice Rubešova.
 Hlavná hmota opať ustupuje v kontexte so 
susednou obytnou budovou s cieľom dosiahnuť jej 
optimálne preslnenie. Zároveň vznikajú pobytové 
terasy s výhľadmi na mesto.
 Skrátením doplnkovej hmoty administratívy 
sa rozšíril nástupný priestor z ulice Rubešova, ktorý 
priamo nadväzuje na zastávku metra. V strednej 
časti knižnice sa vytvorením prechodného parteru 
dosiahla priestorová kontinuita v rámci bloku, vzni-
kajú ďalšie intímne priestory, hraničné línie.
 Vytvorením transparentného a otvoreného 
parteru knižnica prerastá do ulice a naopak, ulica 
prerastá do knižnice.

 Odsadením hlavnej hmoty knižnice od 
vedľajšieho bytového domu a zasunutím parteru sa 
definovalo hlavné torzo knižnice voľný výber. 
 Vytvorenie akcentujúceho prvku - loggie na 
hlavnej fasáde nie je náhodné. Situovanie vo vyvr-
cholení ulice Španělská poskytuje výhľad na hlavní 
nádraží a mesto s ohľadom na ďalšie možné urbani-
stické revitalizácie danej lokality.
 Vytvorením atria v časti s voľným výberom sa 
nadviazalo na priestorovú kontinuitu v rámci bloku, 
ktorá ďalej prechádza celým objektom.

FUNKČNO PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

 Dispozičné riešenie objektu nadväzuje na jeho 
urbanistické predispozície. Hlavné vstupy sú umiest-
nené od hlavných peších ťahov, od stanice metra 
C a Václavského náměstí, a z ulice Vinohradská. 
Vedľajší vstup z ulice Římská vediet do časti budovy, 
kde je priestor pre doplnkové prevádzky, prednáškovú 
sálu a snack bar.

Otvorený parter - vstupná hala slúži ako miesto 
stretávania a komunikačné miesto. Je vizuálne plne 
prepojené s exteriérom a použitím materiálov (as-
falt s bielym pigmentom - verejný priestor a drevené 
obloženie - priestor knižnica) posúva hranicu vní-
maného verejného priestoru až na hranu monumen-
tálneho schodiska, ktorým vstúpime do prvého vlat-
ného vstupného priestoru knižnice, do haly služieb. 

Spájajúce átrium opticky prepája vnútorné 
dispozície vlatnej knižnice s parterom budovy a 
parterom okolia budovy. Hlavné schodicko s tubusom 
verejných a knihovných výťahov je chrbticou celej 
knižnice. Vo väzbe na toto komunikačné jadro je na 
každom podlaží umiestnený obslužný pult. Študovne 
sú rozmiestnené po obvodových stenách s vysokým 
parapetom. Volné výbery sú situované v jednej polo-
vici dispozície. Posledné podlažie obsahuje galerijné 
priestory a strešnú terasu s výhľadom na Národné 
múzeum a Vrchlického sady. Administratívny objekt 
je koncipovaný ako samostatný, veľkopriestorový a v 
1.NP prepojený s budovou knižnice. 

Umiestnenie parkingu pod objetom knižnice bolo 
obtiažne, hlavne vo väzbe na zásobovanie knižnice 
a prevýšenie 6m, do ktorého svahu bolo parkovanie 
umiestnené medzi Vinohradskou a Řískou ulicou.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Objekt je tvorený troma dilatačnými celkami - od 
vlastnej konštrukcie knižnice je oddilatovaný objekt 
administratívy a objekt prednáškových sál. 

Nosný systém hlavnej budovy tvorí 
železobetónový skelet monollitický s oceľovými 
stropmi, predpätými pomocou lanového sys-
tému. Primárny osový systém nademným podlaží 
je 7,5 x7,5m. Systém stĺpov je doplnený stenami 
komunikačných a inštalačných jadier. Konzoly pred-
sadených podlaží sú tiahlami vedenými v stropnej 
konštrukcii zavesené do najvyžieho podlažia a späť 
do obvodového plášťa.

Objekt je založený na monolitickej základovej 
doske.Obvodové suterénne steny sú navrhnuté ako 
monolitické, pôsobiace ako spojité nosníky pod-
pínané stropnými doskami a základovou doskou. 
Stropná konštrukcia garáží je tvorená rovnou doskou 
hr. 250mm. Z dôvodu veľkej záťaže je depozitár 
umiestnený priamo na základovej doske. Stropné 
dosky sú prerušené mohutným átriom, ktoré ver-
tikálne vizuálne otvéra a prepája vcelý objekt. Okraje 
stropným konštrukcií nadzemných podlaží sú ztužené 
obvodovými nosníkmi, rovnako ako na okrajoch átrií.
Fasáda je členená v šírkovom module 1250mm. 
Sklenené profily sú uchytené na predsadenú ocelovú 
konštrukciu. Pevná konštrukcia fasády je priznaná 
(inak riešená ako bezrámové presklenie) len mies-
tami s cieľom dosiahnut estetickú kompozíciu v 
kombinácií s odrazivou zložkou fasádnych panelov. 
Pod pochôdzie podlahové rošty je zavesené vonkajšie 
tienenie s automatickým systémom.Zasklenie vnú-
tornéh oplášťa je väčšinou pevné, v niektorých 
častiach budú výklopné okná. Zastrešenie átria tvorí 
sklenený plášť, ktorého nosným prvkom sú rovinné 
zvpínadlá.

TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE

Budova je riešená tak aby systémy umožnili ener-
geticky úspornú prevádzku. V budove je inštalovaný 
velkoplošný sálavý systém vykurovania a chladenia 
miestností. ktorý je doplnený o plne automatické 
prirodzené vetranie. Nútené vetranie je využívané 
predovšetkým pri extrémnych vonkajších teplo-
tách a v priestoroch so zvýšenými nárokmi na 
vnútornú klímu (sklady kníh, počítačové učebne, 
WC). Tienenie fasádnych konštrukcií počíta s odra-
zovou schopnosťou navrhnutej predsadenej fasády 
(viď. fasádne panely SEFAR) a plne automatickým 
vonkajším tienením.

KAPACITA KNIŽNICE

celkový počet čitateľských mist v študovniach  
a učebniach - 700
celkový počet zväzkov vo volnom výbere - 350 000
celkovy počet zväzkov v sklade - 500 000

predpokladá sa celoročná prevádzka 7 dní v týždni, 14 
hodín denne, 8-22 hod. nepretržitá prevádzka po 24 
hod denne pre nočnú študovňu
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Národní lékařská knihovna 

Knihovna Matematického ústavu AV ČR

Knihovna digitálních dokumentú

Knihovna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Odborná knihovna České národní banky

Knihovna multikulturního centra Praha

Muzeum Antonína Dvořáka 

Mestská knižnica 
Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI

Knihovna národního informačního a poradenského střediska pro kulturu

Odborná knihovna cestovního ruchu

Nová budova Národního muzea
Státní opera Praha

Národní muzeum

Praha Hlavní nádraží

Autobusová zastávka Florenc

Knihovna Jána Langoše
Knihovna Pavla Eislera

Divadlo Ponec
Knihovna vojenského a historického ústavu Praha

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum Policie ČR
Geogra�cká knihovna

Knihovna České společnosti entomologické
Knihovna Václava Havla

Oborová knihovna biologie

50 100 150

SJ MAGISTRÁLA VO VÄZBE NA OBJEKTY 
KULTÚRNO SPOLOČENSKÉHO VÝZNAMU

SITUÁCIA
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HISTORICKÝ VÝVOJ ZÁSTAVBY NA PREDMETNEJ PARCELE
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Vytvorenie intímneho priestoru orientovaného do menej frekventovanej ulice Římská Vytvorenie nástupného medzipriestoru medzi hlavnou a doplnkovou hmotou Ustúpenie hlavnej hmoty s ohľadom na preslnenie susedného objektu Skrátenie doplnkovej hmoty a vytvorenie nástupného priestoru z ulice Legerova Vytvorenie prechodného parteru v nadväznosti na metro
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Vytvorenie intímneho priestoru orientovaného do menej frekventovanej ulice Římská Vytvorenie nástupného medzipriestoru medzi hlavnou a doplnkovou hmotou Ustúpenie hlavnej hmoty s ohľadom na preslnenie susedného objektu Skrátenie doplnkovej hmoty a vytvorenie nástupného priestoru z ulice Legerova Vytvorenie prechodného parteru v nadväznosti na metro

Vytvorenie mestského parteru kaviarňou na Vinohradskej ulici Odsadenie novej hmoty od existujúcej Vytvorenie VIP loggie s uličným priehľadom na Hlavní nádraží a mesto Integrovanie átria do budovy, vytvorenie priestorovej kontinuity Vytvorenie fasády nekolidujúcej s okolitými budovamiVytvorenie mestského parteru kaviarňou na Vinohradskej ulici Odsadenie novej hmoty od existujúcej Vytvorenie VIP loggie s uličným priehľadom na Hlavní nádraží a mesto Integrovanie átria do budovy, vytvorenie priestorovej kontinuity Vytvorenie fasády nekolidujúcej s okolitými budovamiVytvorenie mestského parteru kaviarňou na Vinohradskej ulici Odsadenie novej hmoty od existujúcej Vytvorenie VIP loggie s uličným priehľadom na Hlavní nádraží a mesto Integrovanie átria do budovy, vytvorenie priestorovej kontinuity Vytvorenie fasády nekolidujúcej s okolitými budovamiVytvorenie mestského parteru kaviarňou na Vinohradskej ulici Odsadenie novej hmoty od existujúcej Vytvorenie VIP loggie s uličným priehľadom na Hlavní nádraží a mesto Integrovanie átria do budovy, vytvorenie priestorovej kontinuity Vytvorenie fasády nekolidujúcej s okolitými budovamiVytvorenie mestského parteru kaviarňou na Vinohradskej ulici Odsadenie novej hmoty od existujúcej Vytvorenie VIP loggie s uličným priehľadom na Hlavní nádraží a mesto Integrovanie átria do budovy, vytvorenie priestorovej kontinuity Vytvorenie fasády nekolidujúcej s okolitými budovami

KONCEPCIA  HMOTY 



NADHĽADOVÁ VIZUALIZÁCIA



júžná galéria | 35% 
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1.5NP
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1.PP

2.PP

mediálna knižnica | 8%

zázemie zásobovanie | 4%

vertikálne komunikácie a toalety| 3% 

vertikálne komunikácie a toalety | 15% 

vertikálne komunikácie a toalety | 3% 

multimediálna miestnosť | 8% 

 zásobovanie | 25% 

garáže | 44% 

 príjem výdaj kníh | 10% 

 technické zázemie | 16% 

vertikálne jadrá a toalety | 4%

administratíva | 14%

prenajímateľný priestor | 6%
vstupní hala | 9%

depozitár | 37%

vertikálne komunikácie a toalety | 4% 

vertikálne komunikácie a toalety | 5% 

vertikálne komunikácie a toalety | 11% 

vertikálne komunikácie a toalety | 7%

vertikálne komunikácie a toalety | 7%

technické zázemie | 18%

administrativa | 6%

otvorený priestor knižnice | 65%

kaviareň so zázemím | 17%  

otvorený priestor knižnice | 73% 

terasa | 6% 

noční studovna a zázemí | 9% 

sklad rezervácií | 8% 

otvorený priestor knižnice | 62% 

otvorený priestor knižnice | 68% 

vertikálne komunikácie a toalety | 6% 

strešná terasa | 27%

otvorený priestor knižnice | 61%

kaviareň so zázemím | 31%

severná galéria | 34% 

administratíva | 16% 

administratíva | 13% 

vstup administratíva | 5% 
vstupná hala | 18% 

konferenčné miestnosti | 7% 

prednášková miestnosť | 9%

garáže | 36%

mediálna knižnica | 8%

mediálna knižnica | 8%

administratíva | 17% 

garáže | 3% 

garáže | 68% 

snack bar | 4% 

SCHÉMA FUNKČNÉHO USPORIADANIA
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POHĽAD SV - ULICA VINOHRADSKÁ POHĽAD JZ - ULICA ŘÍMSKÁ



POHĽAD SZ - ULICA RUBEŠOVA



POHĽAD JV



priebežné fasádne zasklenie

skelené tabule, zábradlie

vonkajší predsadený plášť 
reflexná vrstva zalaminovaná v skle

priznaná rámová konštrukcia

ORTOGONÁLNY POHĽAD NA FASÁDU

SCHÉMA SKLADBY FASÁDNEHO PRESKLENÉHO 
PANELU S VNÚTORNOU ODRAZIVOU ZLOŽKOU

SKLADBY VYBRANÝCH VRSTIEV

KAPACITY KNIŽNICE

TECHNICKÉ RIEŠENIE

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL  
M 1:20
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SEFAR ® Architecture Vision je séria 
tkanín z čiernych syntetických vlákien.
Veľkosť sieťoviny je buď 140 nebo 
260 mikrometrov, v závislosti na typu 
používaného materiálu. Základný sor-
timent tvorí šesť tkanín s veľkostou 
ôk medzi 25% a 70%. Je to systém 
odrazivej tkaniny natiahnutiej medzi dva 
sklenené panely. Pri povrchovej úprave 
exteriérovej zložky je priehľad smerom 

dnu je obmedzený a tkanina tiež znižuje 
hodnoty pasívnych solárnych ziskov. V 
tomto prípade sa spolupodieľa na dvo-
jitom systéme tienenia objektu. Zadná 
strana textílie (smerom dovnútra) je 
čierna, teda farebne neutrálna. Pre návrh 
je použitá úprava Aluminiom, pretože 
dodáva fasáde jedinečný textilnú textúru.

SKLADBA NEPOCHODZEJ STRECHY ADMIN.B
násyp - žulové okruhliaky
separačná fólia
hydroizolácia
tepelná izolácia - spádovanie
parozábrana
nosná konštrukcia
podhľadová konštrukcia

SKLADBA OBVODOVEJ STRENY
ext. fasádny panel s vnútornou odrazivou zložkou - Sefar VISION
dutina  obvodovej fasády
automaticky regulované tienenie
int. presklenie

celkový počet čitateľských mist v študovniach a 
učebniach - 700
celkový počet zväzkov vo volnom výbere - 350 000
celkovy počet zväzkov v sklade - 500 000

predpokladá sa celoročná prevádzka 7 dní v týždni, 
14 hodín denne, 8-22 hod. nepretržitá prevádzka po 
24 hod denne pre nočnú študovňu

Objekt je tvorený troma dilatačnými celkami - od vlastnej 
konštrukcie knižnice je oddilatovaný objekt administratívy a ob-
jekt prednáškových sál. 

Nosný systém hlavnej budovy tvorí železobetónový skelet 
monollitický s oceľovými stropmi, predpätými pomocou lanového 
systému. Primárny osový systém nademným podlaží je 7,5 
x7,5m. Systém stĺpov je doplnený stenami komunikačných a 
inštalačných jadier. Konzoly predsadených podlaží sú tiahlami 
vedenými v stropnej konštrukcii zavesené do najvyžieho podlažia 
a späť do obvodového plášťa.

Objekt je založený na monolitickej základovej doske.Obvo-
dové suterénne steny sú navrhnuté ako monolitické, pôsobiace 
ako spojité nosníky podpínané stropnými doskami a základovou 
doskou. Stropná konštrukcia garáží je tvorená rovnou doskou hr. 
250mm. Z dôvodu veľkej záťaže je depozitár umiestnený priamo 
na základovej doske. Stropné dosky sú prerušené mohutným 
átriom, ktoré vertikálne vizuálne otvéra a prepája vcelý objekt. 
Okraje stropným konštrukcií nadzemných podlaží sú ztužené 
obvodovými nosníkmi, rovnako ako na okrajoch átrií.Fasáda 
je členená v šírkovom module 1250mm. Sklenené profily sú 
uchytené na predsadenú ocelovú konštrukciu. Pevná konštrukcia 
fasády je priznaná (inak riešená ako bezrámové presklenie) len 
miestami s cieľom dosiahnut estetickú kompozíciu v kombinácií s 
odrazivou zložkou fasádnych panelov. Pod pochôdzie podlahové 
rošty je zavesené vonkajšie tienenie s automatickým systémom.
Zasklenie vnútornéh oplášťa je väčšinou pevné, v niektorých 
častiach budú výklopné okná. Zastrešenie átria tvorí sklenený 
plášť, ktorého nosným prvkom sú rovinné zvpínadlá.

hydroizolácia,
tepelná izolácia v spáde

atika s hliníkovým 
oplechovaním

nosný oceľový rám 
pre fasádnu konštrukciu

pochôdzny rošt

automaticky regulované 
dodatočné tienenie

fasádny panel s 
vnútornou odrazivou zložkou

vnútorné zasklenie

osvetlenie fasády

systém ukotvenia 
fasádnych panelov

ocelová stropná konštr s   
podhľadovým systémom 



VIZUALIZÁCIA POHĽAD VINOHRADSKOU ULICOU



VIZUALIZÁCIA POHĽAD DO LETNEJ ČITÁRNE



VIZUALIZÁCIA POHĽAD KAVIAREŇ S PRIEHĽADOM NA VEREJNÝ PRIESTOR



VIZUALIZÁCIA POHĽAD MEDZI POVODNÚ A NOVÚ ZÁSTAVBU



INTERIÉROVÉ VIZUALIZÁCIE VOĽNÉ VÝBERY A ÁTRIUM
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historické letecké snímky lokality - http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/22/mapove-sluzby 
digitální model zástavby - DATOVÝ PODKLAD © ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY
http://www.sefar.com/htm/609/en/Vision.htm?Folder=1465740
http://www.schueco.com/web/cz/architekten/fassaden
http://www.gigon-guyer.ch/en/buildings-office-buildings-237_wuerth.html
http://www.sefar.com/data/docs/download/6706/en/AS-PDF-Architecture-VISION-EN.pdf
http://here.com/50.0828228,14.43893,15.15,1,0,3d.day
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