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ANOTACE 

   

IDEA / Nadčasovost solidních materiálů i tvarů / šperky zasazené do veřejného prostranství / jasná 
komunikace nabízených podpůrných služeb / znak péče o návštěvníka 

Tvrdou odrazující hranici v podobě plotu s vraty nahrazuje měkké rozhranní lákající ke vstupu do 
areálu. Zlaté válce vymezující pomezí různých světů / rozměry válce / průměr 5m/ výška 9m. 

Fyzické propojení s městskou strukturou nechává za běžných okolností volně plynout prostor  

ve speciálních případech je umožněno jednoduše vytvořit snadno kontrolovatelnou bariéru 
s řízenými prostupy návštěvníků.   

Asociace s klasickými plakátovacími plochami je zcela na místě. 
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VÝRAZ   

Uzavření „městského bloku“ v měřítku stávajících budov vstupních „zámečků“ jasně definuje 
v současnosti znejišťující pomezí mezi městskou ulicí a specifickým kamenným parkem. Výšková 
hladina navržených objektů odpovídá římsám nejbližších činžovních domů vymezujícím městský 
parter a je dostatečně viditelná i při míjení areálu pozorovateli cestujícími v dopravních prostředcích 
po přilehlých komunikacích. Vzhledem k značnému prostorovému odstupu areálu od hrany nejbližší 
vozovky a tramvajového pásu je nadsazení rozměrů vstupů oproti současné situaci nezbytné. 

Zvýraznění vstupu do „jiného světa“ suverénní formou i měřítkem archetypálních věžových hmot 
jednoznačně mluví o změně nálady v prostoru a vstřícně komunikuje s pozorovatelem. Fyzické 
propojení s městskou strukturou nechává za běžných okolností volně plynout prostor. Ve speciálních 
případech je umožněno jednoduše vytvořit snadno kontrolovatelnou bariéru s řízenými prostupy 
návštěvníků.  

V převažujících časech sloupy bez svislých hran umožňují měkké průhledy bez direktivní hierarchie. 
Pocit procházejícího je srovnatelný se zážitkem při pohybu mezi kmeny vzrostlých stromů. 

Je tak umožněno nerušeně pozorovat volně plynoucí prostor s jasně definovaným důstojným 
měřítkem nastaveným v souladu s proporcemi stávajícího prostředí. 

HLAVNÍ PROSTOROVÉ SOUVISLOSTI / město /řeka/železnice/park / výstaviště 

Možný růst v čase spojený se zvyšováním standardu návštěvníkům nabízených služeb umožní 
postupné citlivé navlékání „korálků“ toalet, rychlých občerstvení, altánů či stojanů na kola 
vycházejících ze základního tvarosloví. Zároveň může toto zmnožení ulehčit stávajícím 
„kamenným“objektům a očistit je od trpěných podružných funkcí.  

Vodorovná kružnice se středem v ose hlavní věže Průmyslového paláce o poloměru mezi touto osou 
a hlavní vstupní branou se nabízí jako nosné vlákno pro navlékání potřebných objektů uvnitř  a 
vzhledem k příznivým majetkovým vztahům i vně areálu. Nabízí se možnost zamezení dalšímu 
nekontrolovanému přibývání balastních kiosků bez hlubšího vztahu k unikátnímu prostředí. 

V rámci města se jedná o ojedinělou lokalitu s vlastním výjimečným režimem. V bezprostředním 
sousedství s rozsáhlým historickým městským parkem má výsadní postavení a potenciál v živoucím 
městském organizmu. Urbanizované plochy bez bydlení jsou obvykle vnímány pro sídla jako 
zmrtvující bez schopnosti sebekontroly. Vzhledem k počtu obyvatel Prahy a k množství návštěvníků 
však areál takového rozsahu nabízí nesporný luxus například možnosti interního posunutí hranice 
nočního klidu při pořádání hlučnějších kulturních akcí. 

 

ÚČEL A PROVOZ/ Jednotlivé objekty jsou v základu univerzální a replikovatelné v areálu i v nejbližším 
okolí. Za snížené viditelnosti se chovají v prostoru jako velké zútulňující pokojové lampy. V základní 
sestavě jsou navrženy hlavní vstupní brána a vedlejší vstupní brána. Jednotlivé objekty obsahují: 4 
pokladny s 8 přepážkami a 8 exteriérovými automaty na vstupenky  : 1 informace s 2 přepážkami dle 
potřeby využitelnými i jako pokladny a 2 exteriérovými automaty na vstupenky : 2 rychlá občerstvení 
: 1 toalety / Nad rámec zadání a rozpočtu, avšak ve prospěch nabízené péče o návštěvníky jsou ještě 
přidruženy dva totožné objekty kultivující v současnosti rozpačitý, neutěšený předprostor ze strany 
od parku Královská obora : 1 rychlá občerstvení : 1 toalety 

Otevřený areál / otevřené vstupní objekty / běžný provoz / nekontrolovaný vstup veřejnosti v 
pracovní době personálu 

Otevřený areál / uzavřené vstupní objekty / nekontrolovaný vstup veřejnosti mimo pracovní dobu 
personálu 
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Uzavřený areál / otevřené vstupní objekty / kontrolovaný vstup veřejnosti na konkrétní akce např. se 
zpoplatněným vstupem 

Uzavřený areál / uzavřené vstupní objekty / v.i.p. akce nebo servisní období 

TECHNOLOGIE A ÚDRŽBA/ Na betonovém základu je osazena prefabrikovaná montovaná ocelová 
konstrukce potažená zvenčí graficky perforovaným mosazným zalakovaným plechem. Uvnitř 
konstrukce je osazená slupka ohýbaného izolačního dvojskla zajišťující celoročně příznivé vnitřní 
klima jednotlivých pracovišť. V úrovni výškové poloviny objektů je zateplená střešní konstrukce a nad 
ní je válec již dutý a otevřený vůči povětrnostním vlivům, tato část je vybavena servisním vstupem 
přístupným jen po přisazení neintegrovaného žebříku či plošiny. V úrovni pod nášlapnou podlahovou 
vrstvou je zateplený rošt. 

Vnitřní příčky objektů jsou montované z tenkostěnných ocelových roštů a opláštěné deskovinou 
z vysokotlakého laminátu. Objekty jsou zasíťovány,  vše je přivedeno v terénu. Interiéry jsou vytápěny 
a chlazeny klimatizačními jednotkami. Objekt je uzemněn v základové spáře. Zatížení větrem je 
zachyceno pod úrovní terénu betonovým základem, ke kterému je objekt přichycen pomocí 
chemických kotev a nerezových vrutů. Ploché foliované střechy objektů jsou po obvodu odvodněny 
okapovými svody do dešťové kanalizace v zemi. Svody jsou umístěny v mezeře mezi plechovým a 
skleněným pláštěm.  

K uzavírání areálu slouží kyvné pohyblivé segmenty kovového obvodového pláště objektů, variabilně 
vzájemně propojitelné buď s vloženými přenosnými vstupními turnikety, nebo bez nich. Segmenty 
jsou ovládané dálkově a jsou unášeny elektromotory uloženými v šachtách pod úrovní terénu. Běžná 
údržba vnějších ploch objektů je zamýšlena ve formě ostřiku tlakovou vodou. 

MARKETING  Reklamní plochy jsou dostatečně velké a kultivované, soustředěné výhradně na horní  
části nových vstupních objektů. Předpokládá se volnější kolážovitá adjustace komunikovaných 
informací s nastavitelným reflektorovým nasvícením. Asociace s klasickými válcovými plakátovacími 
plochami je zcela namístě. 

Vkusná míra pouťového výrazu není na škodu, válce jsou dostatečně silnou bází, aby unesly i např. 
plastické poutače. Podrobné informace jsou publikovány na plochách ve výšce očí uvnitř objektů. 



č. VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ CENA CENA bez DPH CENA vč. DPH POZNÁMKA
1 OPLOCENÍ 0,00 m 0,00 0,00 0,00 rozkládací oplocení je součástí válců
2 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ BRÁNA 0,00 0,00 0,00 níže rozdělené položky

2.A VÁLEC HLAVNÍ BRÁNY 6,00 ks 1 625 000,00 9 750 000,00 11 797 500,00 součet položek níže
základ a uzemnění 1 kpl 100 000,00
ocelová kostra 1 kpl 200 000,00
vodorovné konstrukce 1 kpl 100 000,00
opláštění sklo + perforovaný mosazný plech 1 kpl 750 000,00
vnitřní konstrukce a interiér 1 kpl 200 000,00
zti / voda / kanal / elekto / vytápění /chlazení 1 kpl 100 000,00
dveře 1 kpl 50 000,00
otevíravá část pláště/ elektro pohon 1 kpl 125 000,00

2.B VÁLEC VEDLEJŠÍ BRÁNY 2,00 ks 1 625 000,00 3 250 000,00 3 932 500,00 součet položek níže
základ a uzemnění 1 kpl 100 000,00
ocelová kostra 1 kpl 200 000,00
vodorovné konstrukce 1 kpl 100 000,00
opláštění sklo + perforovaný mosazný plech 1 kpl 750 000,00
vnitřní konstrukce a interiér 1 kpl 200 000,00
zti / voda / kanal/ elekto/ vytápění/chlazení 1 kpl 100 000,00
dveře 1 kpl 50 000,00
otevíravá část pláště/ elektro pohon 1 kpl 125 000,00

2.C POSUVNÁ ČÁST VEDLEJŠÍ BRÁNY A ZEĎ 1 ks 500 000,00 500 000,00 605 000,00
3 INFORMAČNÍ PLOCHY A PRVKY 8,00 kpl 40 000,00 320 000,00 387 200,00

4.A POKLADNY 8,00 ks 0,00 0,00 0,00 součást interiéru válců

4.B TURNIKETY 12,00 80 000,00 960 000,00 1 161 600,00
počet mobilních turniketů závisí na 
požadavcích objednatele

5 SAMOOBLUŽNÁ MÍSTA (NAPŘ.AUTOMATY) 8,00 ks 25 000,00 200 000,00 242 000,00
cena za samotné automaty, které jsou 
umístěny v plášti válců

6 MOBILIÁŘ 50,00 ks 8 000,00 400 000,00 484 000,00
7 OSVĚTLENÍ 8,00 ks 50 000,00 400 000,00 484 000,00 integrované v konstrukci válce
8 OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

CELKEM 15 780 000,00 19 093 800,00
další možné položky - informativně

9 VEGETACE 0,00 0,00 0,00
10 VODNÍ PRVKY 0,00 0,00 0,00
11 REKONSTRUKCE VILY - stavební práce 0,00 0,00 0,00
12 ÚPRAVA TERÉNU 0,00 0,00 0,00
13

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: VSTUPNÍ BRÁNY VÝSTAVIŠTĚ PRAHA
P12 Tabulka odhadovaných realizačních nákladů

* Zde je možné vložit krátký komentář k navrhované realizaci. V jednotlivých kategoriích je možné vytvářet podpoložky.
Např. "Náklady na realizaci pokladen, které jsou integrovány v objektu jsou počítány v položce rekonstrukce vily" apod.


