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„V  blízkosti  Masarykova  nádraží  jsme 
chtěli realizovat elegantní a nadčasovou 
budovu. Ještě důležitější pro mě ale byla 
možnost  vytvořit  v  centru  Prahy  dva 
nové  městské  prostory  –  náměstí  a  za-
hradu  –  v  místech,  která  byla  dlouho 
zanedbaná,“ říká architekt Jakub Cigler. 

Marek  Dospiva,  partner  investiční 
skupiny Penta, k tomu dodává: „Projekt 
získal ceny na 13. ročníku Construction 
Investment  Journal  Awards  Czech  Re-
public  za  nejlepší  administrativní  pro-
jekt, za šetrnost vůči životnímu prostře-

dí  a  za  nájemní  smlouvu.  Kromě  toho 
zvítězil také v soutěži Best of Realty.“

HmoTové a prosTorové řešení
Administrativní palác s novým průcho-
dem  mezi  ulicemi  Na  Poříčí  a  Na  Flo-
renci  byl  ve  své  hmotě  pojednán  tak, 
aby nahradil budovu bývalé Typografie. 
Uzavřen je kolem náměstí, které bylo si-
tuováno o  jeden  metr  výš než ulice Na 
Florenci.  Objekt  tvoří  osmi-  a  sedmi-
podlažní hmoty, které jsou ve východní 
a západní části propojeny organicky tva-

rovanými „věžemi“ s žebry. Ta v parteru 
přecházejí  do  zeleně  a  sadových  úprav 
v  Desfourské  zahradě,  která  vznikla  na 
místě garáží původní tiskárny a je přímo 
propojena s vnitroblokovým náměstím.

Hlavní  vstup  do  areálu  je  z  náměstí 
v  ose  jižní  fasády  z  ulice  Na  Florenci, 
bude odtud možný i průchod do pasáže. 
V prostoru náměstí se v parteru plánuje 
mix  kancelářských  ploch  s  kavárnami, 
restauracemi  a  obchodními  funkcemi. 
Druhé až deváté nadzemní podlaží je ur-
čeno kancelářím, nad posledním podla-
žím jsou na střechách nezbytné techno-
logie, vizuálně kryté zástěnami.

Do  jednotlivých  křídel  objektu  se 
vstupuje  přes  tři  hlavní  a  jedné  menší 
recepce. Vstupní  recepce  jsou dvoupat-
rové  a  z důvodu kontroly pohybu osob 
jsou výtahy z garáží řešeny jako přestup-
ní v hlavních recepcích. 

Parkovací  kapacity  byly  soustředěny 
do  tří  podzemních  podlaží,  která  jsou 
přístupná  rampou  z  ulice  Na  Florenci 
v  části  východní  fasády.  V  podzemí  se 
soustřeďuje veškeré parkování potřebné 
pro funkce centra včetně rekonstruované 

měsTský blok
se zelenými střechami
Už v projektovém zadání bylo cílem autorů revitalizovat lokalitu 
v centru Prahy, které vrací její historický význam a městský charakter. 
Florentinum bylo dokončeno letos na podzim a získalo certifikaci LEED 
Gold – i díky tomu, že jeho součástí jsou zelené plochy.
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budovy A  (historická budova Na Poříčí 
č. p. 1048). Zásobování obchodů probí-
há  rovněž přes podzemní podlaží  cent-
ra. V podzemí objektu jsou také veškerá 
technická  zařízení  budovy  a  omezená 
kapacita  skladovacích  prostor  pro  ná-
jemce.

Modulové  fasádní  konstrukce  mají 
předsazený  sklobetonový  obklad  světlé 
barvy v typových podlažích a tmavé bar-
vy v parteru. Fasádní obklad nejvyšších 
ustupujících podlaží je z alucobondu čer-
né barvy. Moduly pevného zasklení byly 
doplněny  o  otvíravé  moduly.  Všechna 
okna  jsou  vybavena  vnitřním  stíněním, 
fasády exponované přímému slunečnímu 
svitu mají také vnější stínění – rolety, kte-
ré  napomáhají  minimalizaci  tepelných 
zisků uvnitř budovy.

sTřešní plášTě
V  Desfourské  zahradě,  na  vnitřním  ná-
dvoří a dvorku u bytových domů v ulici 
Na  Poříčí  tvoří  pochozí  plochy  střechy 
nad  suterény.  Každý  z  těchto  prosto-
rů má  jiný charakter, který se projevuje 
v odlišném technickém řešení. V zahra-
dě a v prostoru dvorku převládá zelená 
střecha, ve vnitřním nádvoří povrch tvo-
ří  převážně  pojížděná  betonová  dlažba. 
Kromě toho ale nádvoří propojují s pasá-
ží tzv. jezdecké schody a jsou tu i zelené 
plochy s vodním prvkem.

Střechy  nad  pasážemi  byly  navrženy 
částečně jako prosklené, částečně jsou po-
chozí a částečně zelené. Střechy nad su-
terény mají obrácenou skladbu nebo byly 
řešeny jako DUO střechy. Střecha nad 2. 
NP  se  třemi  světlíky  je  plochá  pochozí 
s betonovou dlažbou a záhony se zelení 
a také střechy nad 5. a 6. NP byly řešeny 
jako  pochozí  s  dřevěnými  terasami,  po-
případě  se  zelení  v  květnících.  Střechy 
nad 7. a 8. NP jsou rovněž ploché, přitíže-
né kačírkem či betonovou dlažbou, místy 
se záhony se zelení. Převládají tu plochy 
pro technické zázemí objektu (prostor pro 
chladiče,  chillery,  vedení  vzduchotech-
nického potrubí, pojížděná dráha jeřábu), 
ale jsou tu také pochozí terasy, které při-
léhají k dvěma „hrbům“, vystupujícím ze 
základní hmoty objektu.

sTřecHy nad suTerény
V některých částech Desfourské  zahra-
dy  a  dvorku  je  skladba  pochozí  vrstvy 
střechy  umístěna  přímo  na  stávající 
železobetonovou  konstrukci  či  rostlý 
terén.

Na  železobetonovou  desku  se  vytvo-
řila spádová vrstva: do mocnosti 50 mm 
je  z  plastbetonu  a  dále  pokračuje  jako 

vrstva z lehčeného betonu. Její maximál-
ní  mocnost  je  160  mm.  Hydroizolační 
vrstvu  tvoří dva asfaltové pásy, v místě 
prostupů je vytažena nad úroveň pocho-
zí vrstvy. Na ni se pokládala nenasákavá 
tepelná  izolace, která  je od dalších vrs-
tev oddělena separační textilií a zatížena 
přitěžovací vrstvou doplněnou o drenáž-
ní vrstvu.

Návaznost  fasádní  konstrukce  byla 
zajištěna tak, že se u terasy na terénu na 
beton připravila  základní vrstva hydro- 
izolace, poté  se provedlo osazení kotev 
fasády a poté i samotné fasády. Doplni-
ly  se  parotěsné  a  hydroizolační  izolace 
tak, aby se obvodový plášť objektu uza-
vřel.  Hydroizolace  byla  doplněna  také 
u spodní stavby, aby nedošlo k porušení 
již provedených konstrukcí.

projekTy skladeb
sTřešníHo plášTě
U  střech  s  vegetační  skladbou  se  na 
separační  vrstvu  měly  podle  návrhu 
umístit tyto vrstvy: izolační fólie proti 
prorůstání  kořenů,  separační,  drenáž-
ní  a  filtrační  vrstva  a  nakonec  spodní 
část substrátu. Požadavkem projektan-
ta  bylo  zajištění  parotěsného  uložení 
tepelné  izolace  v  konstrukci.  Tepelné 
izolace  chrání  separační  vrstva  a  typ 
tepelné  izolace  se  odvíjí  od  jejího 
umístění  a  od  zatížení,  kterému  musí 
odolávat.

Investor: Penta Investments s.r.o.
autoři projektu: Cigler Marani Archi-
tects – doc. Ing. arch. Jakub Cigler, 
Int‘l. Assoc. AIA, Dipl. arch. Vincent 
Marani, AIA, architekt projektu Ing. 
arch. Jan Šimek, spolupráce Ing. 
Petra Šebestová, Ing. arch. Antonín 
Holubec, Ing. arch. Hana Lukešová, 
Ing. arch. Boris Vološin, Ing. Jan Krát-
ký, Ing. Martin Vítek, Ing. arch. Petra 
Čížková, Anna Salingerová, MSc.
Technický ředitel: Ing. Petr Kužela
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír 
Vacek
celková plocha: 15 200 m2

celková podlažní plocha: 126 000 m2

Projekt má 49 tisíc m2 plochy kan-
celáří a 7,5 tisíc m2 obchodní plochy. 
Jeho součástí je piazza o ploše 3000 
m2, rekultivace historické Desfourské 
zahrady o ploše 2000 m2.

Základní Údaje

03, 04, 05 >  Z průběhu stavby

02 >  Vizualizace – celkový pohled
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Podle  typu  se  střechy  dělí  na  tzv. 
DUO střechy (nad 2., 5., 6., 7. a 8. NP), 
na střechy s obráceným pořadím skladeb 
(nad 1. PP) a klasické střechy nad scho-
dišti a šachtami nad střešní rovinou.

U střech s obráceným pořadím skla-
deb  se  nenasákavá  tepelná  izolace 
kladla na hydroizolační vrstvu. U DUO 
střech je tepelná izolace rozdělena vlo-
ženou  hydroizolační  vrstvou  na  dvě 
části:  první  vrstva  z  EPS  tloušťky  60 

mm je položena na spádové vrstvě, dru-
há vrstva z nenasákavé tepelné  izolace 
tloušťky  140  mm  se  kladla  na  hydro-
izolační  vrstvu.  U  DUO  střech  nad  7., 
8. a 9. NP byla autory projektu tepelná 
izolace  rozdělena  vloženou  hydroizo-
lační vrstvou na dvě části. Volba tepel-
né  izolace  závisí  na  tlaku,  který  na  ni 
působí. 5

Hana vinšová
ve spolupráci s autory projektu

l počítali jste s certifikací od začát-
ku projekčních prací?
S projektantem a investorem jsme 
analyzovali už ve fázi přípravné doku-
mentace, jaký certifikační standard 
zvolit. Klíčovými prvky bylo snížení 
odtoku dešťové vody z lokality, její 
zachytávání a využití, recyklace 
odpadu, snížení dopravní zátěže 
a emisí z dopravy a nízká spotřeba 
energií pro provoz objektu s možností 
plného energetického managementu. 
Jako konzultanti certifikace jsme tedy 
dostali možnost zapojit se do projektu 
v jeho rané fázi, takže se podařilo tyto 
cíle splnit, aniž by se výrazným způ-
sobem navýšil rozpočet stavby.

l u kancelářských budov jsou pro 
provozní náklady podstatné sys-
témy chlazení a ventilace. jakým 
způsobem je tu zajištěno vytápění 
a větrání?
Od počátku byla návrhu těchto 
systémů věnována pozornost – měly 
dodávat čerstvý vzduch, teplo a chlad 
v množství, které budova podle  
aktuální obsazenosti právě potřebu-
je. Do každého nájemního úseku se 
dodává čerstvý vzduch na základě 
skutečné potřeby podle koncentrace 
CO2. Jeho vlhkost a teplota se upravují 
na klientem požadované parametry.
l jaká jste zvolili skla v oknech?
U skel byl volen poměr mezi jeho 
stínicím součinitelem a součinitelem 
prostupu světla tak, aby v kancelářích 
byl dostatek denního světla a současně 
nedocházelo k přehřívání prostoru. Proto 
jsou okna doplněna automatickými 
vnitřními žaluziemi. Klíčové parametry 
pro tepelnou pohodu uživatelů, jako 
jsou teplota, vlhkost a rychlost proudění 
vzduchu, byly v průběhu návrhu simulo-
vány a podařilo se tak splnit podmínky 
tepelného komfortu uživatelů.
Kromě toho jsme pomocí energetic-
kého modelu simulovali také několik 
variant vnitřního osvětlení. Nakonec 

jsme zvolili osvětlení LED s velmi 
nízkým měrným příkonem v kombina-
ci s automatickým systémem, který 
reguluje příkon osvětlení v závislosti 
na intenzitě denního světla. Tento sys-
tém zaručuje nízké provozní náklady 
při zachování vysokého uživatelského 
komfortu. Měrný instalovaný příkon 
osvětlení a tím i jeho spotřeba energie 
jsou přibližně o 50 % nižší než ve 
srovnatelných budovách.

l budete sledovat týdenní nebo 
měsíční spotřeby energií?
Budova má integrovanou centrální 
monitorovací síť, která umožní nájem-
cům on-line sledovat spotřeby energií 
ve svých úsecích. Dodané energie, 
jako teplo, chlad nebo elektrická ener-
gie, tak mohou být rozúčtovány podle 
skutečných spotřeb, nikoliv plošným 
rozpočtem. Spotřeby všech systémů 
jsou tedy sledovány až do úrovně jed-
notlivých zásuvkových okruhů. Kromě 
toho jsme vypracovali podrobný ener-
getický model, který modeluje předpo-
kládanou provozní spotřebu budovy. 
Po roce provozu bude kalibrován na 
základě skutečných spotřeb, obsaze-
nosti a venkovních teplot. Kalibrovaný 
model bude sloužit správě budovy 
pro okamžitou identifikaci a elimina-
ci energetických ztrát způsobených 
nevhodným užíváním nebo chybným 
nastavením jednotlivých systémů.

l počítáte s úsporami pitné vody?
Objekt by měl dosáhnout více než 
45% úspory pitné vody ve srovnání 
s referenční budovou. Úspora pitné 
vody byla důležitým kritériem návrhu, 
je třeba vzít v úvahu, že budovu bude 
užívat až 3500 lidí. Dosáhli jsme toho 
kombinací zachytávání a opětovného 
využití dešťové vody ke splachování 
WC a použitím vysoce úsporných 
vodovodních armatur. V oblasti úspory 
vody získala budova dodatečný kredit 
za příkladné provedení.  

o cerTIfIkacI leed Gold  
Hovoříme s InG. peTrem alblem Ze společnosTI arcadIs cZ:

Zelená střecha nad 1. pp,  
3. np, 7. a 8. np, extenzivní zeleň
–  vegetační rohož zapěstovaná na 

vytlívající podložce
– substrát
– filtrační textilie
– drenážní rohož
– separační vrstva
–  izolační fólie  

odolná proti kořenům
– separační textilie
–  tepelná nenasákavá izolace XPS tl. 

180 mm
–  hydroizolační vrstva  

– 2x modifikovaný asfaltový pás
– tepelná izolace EPS tl. 100 mm
–  spádová vrstva 20–40 mm ze spá-

dových klínů EPS, dále z lehčeného 
betonu, tl. 40–215 mm (1200kg/m3)

– železobetonová stropní deska
– protiprašný nátěr
– systémový podhled

 pochozí střecha nad 2., 7. a 8. np 
s terasou
– massaranduba
– roznášecí rošt tl. 50mm
– štěrk tl. 40–255 mm
– separační textilie
–  tepelná nenasákavá izolace XPS tl. 

180 mm
–  hydroizolační vrstva – 2x modifiko-

vaný asfaltový pás
– tepelná izolace EPS tl. 100 mm
–  spádová vrstva 20 – 40 mm ze spá-

dových klínů EPS, dále z lehčeného 
betonu, tl. 40–215 mm (1200kg/m3)

– železobetonová stropní deska
– protiprašný nátěr
– systémový podhled
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06, 07 >  Florentinum těsně před dokončením
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severní dvůr, část nádvoří  
– desfourská zahrada
– vegetace (trvalky)
–  mulčovací štěrk tl. 50 mm, frakce 

8–16 mm
– substrát tl. 150 mm
– spodní substrát
– spodní substrát tl. 100 mm
– filtrační textilie
– drenážní vrstva
– separační vrstva
– izolační fólie odolná proti kořenům
– separační textilie
–  tepelná nenasákavá izolace nad 

vytápěným prostorem 200 mm, nad 
nevytápěným prostorem 100 mm

–  hydroizolační vrstva – 2x modifiko-
vaný asfaltový pás

– penetrační nátěr
–  spádová vrstva z lehčeného betonu, 

tl. 50–160 mm, resp. 50–400 mm, 
(1200kg/m3), do tl. 50 mm vrstva 
plastbetonu

– železobetonová stropní deska
–  protiprašný nátěr, v technických 

místnostech, skladech a v garážích 
otěruodolný nátěr

dlažba na nádvoří (piazza)
–  betonová dlažba tl. 120 mm, lokálně 

žulová mozaika tl. 40 mm do beto-
nové mazaniny tl. 80 mm (u květní-
ku a fontány je dlažba položena do 
betonové mazaniny na dodatečnou 
podpůrnou konstrukci pro zamezení 
sedání povrchu)

–  betonová mazanina tl. 90 mm vy-
ztužená kari sítí 8/100 

–  betonová mazanina tl. 275–90 mm 
vyztužená kari sítí 8/100 při obou 
površích

– drenážní nopová fólie
– separační textilie
–  tepelná nenasákavá izolace nad vy-

tápěným prostorem tl. 200 mm, nad 
nevytápěným prostorem 100 mm

–  hydroizolační vrstva – 2x modifiko-
vaný asfaltový pás

– penetrační nátěr
–  spádová vrstva z lehčeného betonu, 

tl. 50–210 mm (1200kg/m3), do tl. 50 
mm vrstva plastbetonu – železobe-
tonová stropní deska

–  protiprašný nátěr, v technických 
místnostech, skladech a v garážích 
otěruodolný nátěr

část nádvoří  
– desfourská zahrada
–  předpěstovaný travní koberec/ve-

getace
– substrát tl. 150 mm
– spodní substrát 
– spodní substrát tl. 100 mm
– filtrační textilie
– drenážní vrstva
– separační vrstva
–  izolační fólie odolná  

proti kořenům
– separační textilie
–  tepelná nenasákavá izolace (XPS) 

nad vytápěným prostorem tl. 200 
mm, nad nevytápěným prostorem 
100 mm

–  hydroizolační vrstva – 2x modifiko-
vaný asfaltový pás

– penetrační nátěr
–  spádová vrstva z lehčeného betonu 

tl. 50–400 mm (1200kg/m3), do tl. 
50 mm vrstva plastbetonu – železo-
betonová stropní deska

–  protiprašný nátěr, v technických 
místnostech, skladech a v garážích 
otěruodolný nátěr


