
TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU 
 
anotace 
 
V našem návrhu jsme se snažili plně akceptovat podmínky zadání tohoto úkolu s ohledem na jeho 
vážnost, smysl, genius loci místa, pro které je navrhován a jeho utilitární význam jako vstupní partie do 
prostoru Výstaviště. 
Po řadě úvah,náčrtů a skic jsme se v souladu se zadáním rozhodli pro předkládané tvarosloví. 
materiály i barevnost a to nejen bran, ale i rozptylového prostoru s fontánami a plochu vymezenou 
patníky. 
  
 
architektonické řešení 
 
Návrh vychází, koresponduje a doplňuje architektonické řešení historického areálu. 
Barevnost návrhu bran je reakcí na poněkud mdlý výraz většiny nově realizovaných architektonických 
počinů a navíc je jakýmsi odkazem na historii v místě pořádaných Matějských poutí.  
Barevnosti bran bude dosaženo buď keramickou mozaikou nebo nátěrem street art umělců. 
V kontrastu s touto barevností jsou v barvě přírodního betonu navrženy fontány, povrch rozptylové 
plochy i patníky. 
Vjezd na rozptylovou plochu bude zabezpečen mechanicky ovládanou kovovou tyčí procházející 
otvory v patnících. 
 
 
konstrukční řešení 
 
brány - železobeton, povrchová úprava buď keramická mozaika nebo nátěr provedený street art 
umělci. 
fontány - železobeton s povrchovou úpravou broušením. 
patníky - sklocement /ref. technologie výroby - stříkáním nebo vibrolitím do forem je vhodná na 
všechny aplikace, kde je třeba docílit složitých tvarů s vysokou pevností. Tato technologie byla 
schválena památkáři na památkově chráněných objektech, povrchovou strukturu lze vytvořit od 
sklovitého povrchu přes matný až po imitaci pískovce (velice dobře se probarvuje do hmoty).  
Tato technologie je vhodná pro využití ref. TiOcem, sklocement se samočisticí schopností. 
rozptylová plocha - broušený beton 
 
koncepce řešení komunikačních ploch 
 
Stávající komunikační systém bude zachován.  



č. VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ CENA CENA bez DPH CENA vč. DPH POZNÁMKA

1 OPLOCENÍ 21,78 m 5 000,00 108 900,00 131 769,00
2 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ BRÁNA 2 773,00 m3 3 900,00 10 814 700,00 13 085 787,00
3 INFORMAČNÍ PLOCHY A PRVKY 0,00 0,00 0,00 jsou v objektu brány
4 POKLADNY A TURNIKETY ks 0,00 0,00 0,00 jsou v objektu brány
5 SAMOOBLUŽNÁ MÍSTA (NAPŘ.AUTOMATY) ks 0,00 0,00 0,00 jsou v objektu brány
6 MOBILIÁŘ 173,00 ks 6 000,00 1 038 000,00 1 255 980,00
7 OSVĚTLENÍ ks 0,00 0,00 0,00
8 OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00

CELKEM 11 961 600,00 14 473 536,00
další možné položky - informativně

9 VEGETACE 0,00 0,00 0,00
10 VODNÍ PRVKY 148 m2 8 000,00 1 184 000,00 1 432 640,00
11 REKONSTRUKCE VILY - stavební práce 0,00 0,00 0,00
12 ÚPRAVA TERÉNU 300 m2 3 000,00 900 000,00 1 089 000,00

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.


