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REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
SPOLEČNOSTI  PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ V PRAZE-MICHLI
Michal Hlaváček, Daniela Maxová, Hana Gattermayerová

V příspěvku je představena rekonstrukce budovy, v níž dříve sídlilo vedení společnosti Pražská plynárenská. 
Nově nyní slouží jako moderní zákaznické centrum a  administrativní zázemí. Při rekonstrukci byl proveden 
pečlivý průzkum a zkoušky betonových konstrukcí, které mimo jiné potvrdily fakt, jak je ve výsledku finančně 
i časově náročné provádět rekonstrukce starších objektů bez dostatečného předchozího průzkumu.

RECONSTRUCTION OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING OF THE COMPANY PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 
IN PRAGUE-MICHLE
The paper presents the reconstruction of the building that used to house the management of the company Pražská 
plynárenská. It now serves as a modern customer centre and administrative facilities. During the reconstruction, 
a careful survey and tests of the concrete structures were carried out, which, among other things, confirmed the 
fact that it is financially and time-consuming to reconstruct older buildings without sufficient prior survey.
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Historie  
rekonstruovaných budov
Požadavkem investora byla rekon-
strukce stávající administrativní budo-
vy za účelem vybudování moderního 
zákaznického centra a administrativní-
ho zázemí. 

Původní budova postavená ve dva-
cátých letech 20. století společně 
s  areálem slouží jako určitý symbol 
společnosti Pražská plynárenská. Ce-
lý areál plynárny v Michli, přestože ne-
ní památkově chráněn, je jedinečným 
komplexem s  jednotným vzhledem, 

pro nějž jsou charakteristické funkcio-
nalistické fasády navržené architek-
tem Josefem Kalousem. Velký důraz 
byl proto kladen na zachování stáva-
jícího vnějšího výrazu řešené budovy.

V průběhu let objekt prošel mnoha 
stavebními úpravami. V padesátých le-
tech 20. století byly vestavěny kancelá-
ře do podkroví, v šedesátých letech by-
ly přistavěny kanceláře na terase 4. NP. 
K  dalším úpravám došlo v  roce 1994, 
kdy byla původní okna vyměněna za 
plastová a stěny byly obloženy sádro-
kartonem, který často zakrýval dnes již 
nefunkční instalace. Došlo i ke staveb-
ním úpravám podkroví.
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Rekonstrukce a modernizace 
Společnost Pražská plynárenská vy-
psala v roce 2015 architektonickou 
soutěž na celkovou přestavbu a  no-
vou organizaci vstupního a  administ-
rativního objektu. Vítězem soutěže se 
stal architektonický ateliér Hlaváček –  
architekti, který mimo uvedené základ-
ní požadavky založil svůj koncept na (za 
daných podmínek) otevření a zpřístup-
nění objektu nejen pro veřejnost, ale 
i zpřehlednění vnitřní fyzické a optické 
komunikace mezi zaměstnanci. 

Budova se funkčně i  konstrukčně 
skládá ze dvou částí – ze vstupního ob-
jektu (č. 36) a  vlastní administrativní 
budovy (č. 37). Vstupní objekt je pou-
ze dvoupodlažní a  je situován na hra-
nici areálu a  ulice. Umožňuje přístup 
zákazníků a  jejich další nasměrování 
k  jednotlivým službám Pražské plyná-
renské. Hned za vstupními dveřmi jsou 
informace a podatelna. Stěny přiléhající 
k  veřejnému prostoru jsou maximálně 
prosklené, aby objekt působil otevřeně 
a přátelsky k zákazníkovi. Tento objekt 
je nepravidelného tvaru o maximálních 
rozměrech 21,7 × 12,5 m a je propojen 
s  hlavní budovou spojovacím krčkem, 
resp. oboustranně prosklenou chod-
bou, do které je nyní umístěna čekárna. 

Konstrukčně je vstupní objekt kom-
binací železobetonových a  zděných 
svislých stěn, které jsou lokálně do-
plněny sloupy. Stěny v  suterénu jsou 
převážně železobetonové, stěny v pří-
zemí zděné. Stropy jsou řešeny jako 
železobetonové desky.

Administrativní budova má pět nad-
zemních podlaží a jedno podlaží pod-
zemní. Zákaznické centrum se nachází 
v 1. NP a pro veřejnost zároveň slouží 
i část 2. NP. Ostatní patra jsou určena 
různým oddělením Pražské plynáren-
ské. V suterénu se nachází archiv.

Objekt č. 37 je stavba obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 32,35 × 14,08 m. 
Konstrukčně se jedná o kombinaci ob-
vodové nosné svislé konstrukce a vnitř-

ního železobetonového skeletu. Stropy 
jsou tvořeny převážně železobetono-
vými deskami. V  části, kde bylo větší 
zatížení vzhledem k  vyšší koncentraci 
příček, např. v místě sociálních zázemí, 
byly provedeny železobetonové bed-
ničkové stropy.

V  rámci rekonstrukce a  moderniza-
ce byly z  objektu odstraněny všechny 
nepotřebné příčky, které bránily vnitř-
nímu, ať již fyzickému, nebo optickému 
kontaktu. Nové příčky mezi kanceláře-
mi i chodbami byly navrženy proskle-
né. Toto řešení umožňuje prosvětlení 
celé stavby přirozeným světlem, odstra-
ňuje temné kouty a umožňuje vzájem-
ný vizuální kontakt mezi pracovníky. 
Díky navržené koncepci zároveň ob-
jekt působí na zákazníka otevřeným 
a  vstřícným dojmem. Byla vytvořena 
kapacitní centrální hygienická, sociální 
a komunikační jádra. Nefunkční a zby-
tečná schodiště byla zrušena a nahra-
zena jedním centrálním, jež propojuje 
všechny provozy a  navíc, na rozdíl od 
původního řešení, zajišťuje únikové, 
nicméně transparentní cesty. Původ-
ní, funkčně nevyhovující výtah byl stej-
ně tak nahrazen výtahem novým, spl-
ňujícím všechny požadavky. Nedílnou 
a zcela zásadní součástí celé koncepce 
bylo nové řešení původních nouzových 
podkrovních kanceláří, jež jsou nyní 
díky průběžným otevřenějším vikýřům 
a centrálnímu světlíku důstojným a pro-
světleným kancelářským prostorem. 
S tím vším souvisela i kompletní výmě-
na všech inženýrských sítí od kanaliza-
ce až po klimatizaci a slaboproud. 

Hlavním úskalím celé akce byla 
sku tečnost, že byl projekt zpracová-
ván v  době, kdy byl objekt stále v  pl-
ném provozu a  nebylo možné provést 
kompletní průzkum stavu konstrukcí 
a  technického vybavení. Navíc ani ne-
byly k  dispozici dostatečné historic-
ké technické podklady a  těch několik, 
které se podařilo najít, neodpovídalo 
skutečnosti.

1 Vstupní a administrativní budova v areálu Pražské plynárenské po rekonstrukci 2 Původní stav 
budov před rekonstrukcí 3 Kvůli nevyhovujícímu stavu sloupů, průvlaků a stropu v 4. NP bylo nutné 
celé podlaží zbourat a nově vystavět 4 Nový ocelový krov uvolnil dispozici posledního podlaží pro 
velkoprostorovou kancelář 5 Pohled na administrativní budovu z areálu 6 Vstupní objekt je směrem 
k veřejnému prostoru maximálně prosklený, aby působil otevřeně a přátelsky k zákazníkovi
1 Entrance and administration building on the Pražská plynárenská site after reconstruction 2 Original 
state of the buildings before reconstruction 3 Due to the unsatisfactory condition of the columns, bearers 
and ceiling on 3rd floor the entire floor had to be demolished and a new one built 4 New steel roof 
framework freed up the top floor for a large office 5 View of the office building from the site 6 The entrance 
towards the public space is glazed as much as possible to give an open and customer friendly feeling
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To vše se negativně projevilo při 
zahájení a  následném postupu stav-
by. První nepříjemné překvapení se 
objevilo při odstranění krycích sádro-
kartonových podhledů, obkladů 
a předstěn. Ukázalo se, že zhotovite-
lé v  rámci úprav původního objektu 
v  devadesátých letech 20. století tě-
mito prostředky šikovně zakryli jimi 
způsobené narušení nosných beto-
nových konstrukcí včetně jejich vý-
ztuže s cílem uvolnit si trasy pro nové 
rozvody – elektro, voda, topení apod. 
Dalším překvapením byla skutečnost, 
že i  při původním stavebním proce-
su ve dvacátých letech 20. století se 
tvůrcům nepodařilo půdorysně umís-
tit svislé nosné konstrukce (sloupy) 

7 Poruchy železobetonových konstrukcí – sloup 8 Poruchy železobetonových konstrukcí – průvlak 
+ sloup 9 Nevyhovující stav železobetonových konstrukcí v 4. NP, které bylo nutné zbourat 10 Návrh 
zesílení železobetonových desek pomocí karbonových tkanin (půdorys 2. NP) 11 Zesílení stropní 
desky pomocí karbonové tkaniny
7 Failures of reinforced concrete structures – column 8 Failures of reinforced concrete structures – 
bearer + column 9 Inadequate condition of reinforced concrete structures on 3rd floor, which had 
to be demolished 10 Proposal for reinforcement of reinforced concrete slabs using carbon fabrics 
(1st floor plan) 11 Reinforcement of the floor slab using carbon fabric

nad sebe, takže sloup, který by logic-
ky procházel plynule od suterénu do 
posledního patra, měl v  patrech nad 
sebou „drobné“ půdorysné poziční 
odchylky.

Zkoušky betonových 
konstrukcí a jejich výsledky
Teprve po odkrytí všech nosných kon-
strukcí bylo možné provést seriózní 
průzkum včetně zkoušek betonu, zpra-
covatelem byl Kloknerův ústav ČVUT 
a  společnost Betonconsult. Zhotovi-
tel ve spolupráci se společností Recoc 
poté vypracoval technologický postup 
sanace. Ten byl následně odsouhlasen 
generálním projektantem a na jeho zá-
kladě byl upřesněn rozsah sanačních 

prací. Zkouškami byla zjištěna prů-
měrná hloubka karbonatace betonu 
v rozmezí 15 až 40 mm, krytí třmínků 
bylo v rozmezí 0 až 30 mm, krytí hlav-
ní výztuže se pohybovalo v rozmezí 15 
až 70 mm. Z toho vyplynulo, že většina 
výztuže trámů ležela ve zkarbonované 
vrstvě betonu a nebyla tedy chráněna 
proti korozi jeho přirozenou alkalitou. 
To bylo potvrzeno i při prohlídce odha-
lené výztuže, která již vykazovala stopy 
koroze. 

Na základě nedestruktivních zkou-
šek pevnosti betonu v tlaku byl beton 
stropních trámů zařazen do třídy be-
tonu C16/20. Mezi stanovenými hod-
notami jsou dílčí výsledky od 0,39 do 
2,18 MPa. Odtrhové zkoušky pevnosti 
v tahu na spodní ploše trámů dosaho-
valy pouze 0,8 až 0,9 MPa, kdežto z bo-
ku trámů u  spodní hrany dosahovaly 
pevnosti 1,5 až 2 MPa. Skladba betonu 
byla charakterizována jako standard-
ní pro dobu vzniku konstrukce, tzn. že 
přenos sil z  hlavní výztuže do betonu 
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ZESÍLENÍ STROPŮ POMOCÍ UHLÍKOVÝCH 
TKANIN VE DVOU VRSTVÁCH

ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ A PRŮVLAKŮ  
POMOCÍ  OCELOVÝCH RÁMŮ
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není po celé délce vložek vždy ideální. 
Výztuž byla použita hladká, její uspořá-
dání v trámech je nepřesné. 

K uvedenému stavu konstrukčních 
systémů přispěly nezodpovědné zá-
sahy při výměnách instalací v  objek-
tu. Např. při provádění elektrických 
rozvodů došlo k  přerušení výztuží 
v některých stropních deskách. Na ji-
ných místech byly v deskách objeveny 
trhliny způsobené patrně nevhodným 
zatížením. (obr. 7 až 9)

Sanace betonových 
konstrukcí
Sanace železobetonových konstrukcí 
byla zahájena odstraněním zdegrado-
vaných vrstev betonu a  napuštěním 
inhibitorem koroze aplikovaným na 
všechny odkryté nebo bouracími pra-
cemi zasažené konstrukce. Poté byla 
provedena reprofilace jednotlivých 
železobetonových trámů, průvlaků 
a  sloupů vysokopevnostní sanační 
maltou. Průvlaky a  sloupy ve střed-
ním traktu musely být podchyceny 
pomocí ocelových rámů. Rámy jsou 
složeny ze stojin z válcovaných nosní-
ků IPE 160, vodorovné části rámů jsou 
z válcovaných nosníků I 220, na styku 
se stávající konstrukcí jsou vyklíno-
vány ocelovými klíny. Průvlaky, které 
nebyly posíleny rámy, byly ve střední 
části zesíleny dvěma profily karbono-
vých lamel a  doplněny aplikací uhlí-
kových tkanin. Lamely byly umístěny 
z boku trámů u spodní hrany, kde od-
trhové zkoušky prokázaly dostateč-
nou pevnost. U stropních desek bylo 
upuštěno od odstraňování omítek, 
protože docházelo k  sejmutí omítky 
zároveň s krytím výztuže. Stropní des-
ky byly v  místech poruch sanovány 
použitím uhlíkových tkanin aplikova-
ných ve dvou vrstvách. Překrytí bylo 
provedeno v délce 750 mm na každou 
stranu od trhlin v jejich celé délce.

Další cestou bylo maximální odleh-
čení konstrukcí, proto jsou v  objektu 
použity suché podlahy sestávající ze 
sádrovláknité desky o tloušťce 25 mm 
a protihlukové izolace. Původní beto-
nové podlahy byly odstraněny.

Sloupy v suterénu
Skutečnost, že sloupy suterénu ne-
navazují na sloupy v 1. NP a ostatních 
patrech, byla nepochopitelná a zjiště-

12 Železobetonový strop v zasedací místnosti ve 2. NP s původními malbami před sanací  
13 Původní malby byly zrestaurovány a trámy byly zakryty sádrokartonovými deskami 14 Zesílení 
trámů pomocí karbonových pásků 15 Reprofilace sloupu a trámu 16 Zajištění sloupů a průvlaků 
pomocí ocelových rámů
12 Reinforced concrete ceiling in the meeting room on the 1st floor with original paintings before 
restoring 13 The original paintings were restored and the beams were covered with plasterboard 
14 Reinforcement of the beams with carbon strips 15 Reprofiling of the column and beam  
16 Securing the columns and bearers with steel frames
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17 Původní stav suterénní stěny – z vnější strany bylo kamenné zdivo z křemence 18 Železo-
betonová předstěna kolem celého objektu v suterénu stabilizovala kamenné zdivo 19 Vyztužení 
bourané železobetonové desky nad 4. NP 20 Původní dřevěný krov byl nahrazen ocelovými rámy 
21 Vstupní objekt umožňuje přístup zákazníků a jejich další nasměrování k jednotlivým službám  
22 Velkoprostorová kancelář je prosvětlená průběžnými okny a světlíkem nad centrální komunikací 
23 Vstup do administrativní budovy z areálu, na stěnách je zachován původní keramický obklad  
24 Přepážková hala zákaznického centra v 1. NP 
17 Original condition of the basement wall – quartzite stonework on the outside 18 Reinforced 
concrete wall around the whole building in the basement to stabilise the stonework 19 Reinforcement 
of the demolished reinforced concrete slab above the 3rd floor 20 The original timber roof framework 
was replaced with steel frames 21 Entrance building allows customer access and onward routing  
to individual services 22 The large office is lit by continuous windows and a skylight over the 
central corridor 23 Entrance to the office building from the premises, the original ceramic tiling on 
the walls is retained 24 Customer centre lobby on the ground floor 

na byla náhodně. Mezi sloupy navíc 
nebyly průvlaky, takže horní sloupy 
částí půdorysu stály pouze na železo-
betonové desce. Tento problém byl 
nakonec vyřešen vyzděním nových 
nosných zdí v 1. NP, provedených na 
nové betonové pasy. Tyto zdi z CP 30 
o tloušťce 300 mm podchytily sloupy 
v 1. NP, a tím i v celé budově. 

Poruchy původních zděných 
konstrukcí
Ve špatném stavu nebyly pouze žele-
zobetonové konstrukce, ale i některé 
zděné stěny. Obecně byly stěny poru-
šeny dodatečným a neodborným pro-
váděním instalací. Některé poruchy 
byly způsobeny při výstavbě chybnou 
technologií zdění (nezdění na vazbu, 
neověřování rovinnosti zdiva). Došlo 
rovněž k chybnému osazování železo-
betonových nadokenních překladů, 
které v některých místech neměly do-
statečné uložení. Bylo tedy nutné do-
datečně zazdít všechny drážky a niky 
se vzájemným provázáním se zdivem, 
dozdít okenní ostění a provázat je se 
zdivem, aby byly překlady dostateč-
ně uloženy. Kontakt zděné konstruk-
ce a překladů byl vyklínován vložením 
ocelových klínů. 

Suterénní stěny
Speciálním problémem byly suterén-
ní stěny, které byly provedeny z vnější 
strany z kamenného zdiva z křemen-
ce a z vnitřní strany z cihelného zdiva. 
Po provedení výkopu podél budovy 
pro dodatečné provedení hydroizo-
lací došlo v  některých místech k  po-
ruchám křemencového zdiva v  tako-

Řešení 4. až 5. NP
V  nejhorším stavu byl strop pod 5. NP 
(dříve podkroví) včetně sloupů, které 
ho nesly. Pravděpodobně bylo toto pa-
tro v minulosti řešeno pouze jako půd-
ní prostor a jeho únosnost byla odhad-
nuta na 0,8 kPa. V katastrofickém stavu 
byly i průvlaky a sloupy, které ho nes-
ly. Bylo na zvážení, jestli tyto konstruk-
ce nákladně sanovat, nebo je zbourat 
a  nahradit novými. Nakonec byla zvo-
lena druhá možnost. Sloupy byly na-
hrazeny ocelovými a  strop byl prove-
den částečně jako litý železobetonový 
do trapézových plechů a částečně jako 
monolitická železobetonová křížem ar-
movaná deska do klasického bednění. 

Původní dřevěný krov byl nahrazen 
ocelovými rámy. Tato konstrukce pozi-
tivně ovlivnila řešení posledního „pod-
krovního“ patra a uvolnila dispozici pro 
vytvoření velkoprostorové kanceláře 
prosvětlené průběžnými okny a  světlí-
kem nad centrální patrovou komunika-
cí. Na obou stranách sedlové nástavby 
vznikly rekreační terasy, přičemž vý-
chodní je částečně využita pro vzdu-
chotechnické technologie. (obr. 19 a 20)

Vstupní objekt
Zdaleka v nejhorším stavu byl vstupní 

vém rozsahu, že byla namístě obava 
z destabilizace stavby. Proto byla ko-
lem celé budovy provedena železobe-
tonová předstěna, která zdivo stabili-
zovala. Na tuto stěnu byla aplikována 
hydroizolace modifikovaným asfalto-
vým pasem. Hydroizolační systém byl 
doplněn tlakovou injektáží zdí. Oso-
vá vzdálenost vrtů je 100 až 120 mm. 
Aby nedošlo k destabilizaci zdiva, ne-
byly vrty prováděny najednou. Po na-
puštění zdiva hydrofobizující látkou 
byly otvory vyplněny těsnicí maltou.  
(obr. 17 a 18)
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Závěr
Rekonstrukce bývalé budovy vede-
ní společnosti Pražská plynárenská 
v  Michli opět prokázala, jak je ve vý-
sledku riskantní, nezodpovědné a  fi-
nančně i  časově náročné provádět 
rekonstrukce starších objektů bez do-
statečného předchozího průzkumu. 
Domnělá úspora zajištěná provozem 
objektu až do poslední chvíle před za-
hájením vlastní stavby a zkrácením do-
by, po kterou byli zaměstnanci v provi-
zorním objektu, se nakonec negativně 
projevila ve výrazném a pro investora 
nepříjemném navýšení investičních 
i  projekčních nákladů a  ve zpoždění 
celé akce v  důsledků skutečností zjiš-
těných až při podrobném průzkumu. 

Přese všechno lze konstatovat, že 
výsledek rekonstrukce je velmi zdaři-
lý, což bylo nakonec potvrzeno i  no-
minací na titul Stavba roku 2021 udě-
lovaný nadací ABF. 
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objekt (č. 36). S postupným odhalová-
ním jednotlivých konstrukcí začalo být 
čím dál zřejmější, že konstrukčně je 
budova v  katastrofickém stavu. V  ob-
jektu byly vykopány dvě sondy k  zá-
kladům a bylo zjištěno, že část stavby 
základy v  podstatě nemá. Krček, kte-
rý propojuje vstupní část s  hlavní bu-
dovou, byl původně vlastně spojují-
cím mostem a  jeho spodní část byla 
přistavěna později značně ledabylým 
způsobem. Na části stavby byly zá-
klady z  kamenného nepropojeného 
zdiva. Železobetonové stěny ve spod-
ním podlaží, které přiléhaly k terénu, 
byly zcela mokré, patrně v  důsledku 
absence hydroizolace proti zemní vlh-
kosti. Celá stavba vykazovala velké 

množství trhlin a  průzkumné vrty do 
železobetonových konstrukcí proká-
zaly mizivou pevnost. Ve výsledku to 
znamenalo, že se celý objekt musel 
odstranit a zcela nahradit novou kon-
strukcí v podobě té původní. Výhodou 
byla možnost lepšího dispozičního 
uspořádání vnitřních funkcí a otevře-
ní se veřejnosti směrem do uličního 
prostoru.

Nový objekt se stal v  podstatě re-
plikou stávajícího, pouze v  části při-
léhající k ulici byly zděné stěny zamě-
něny za prosklené. Spodní část stavby 
má železobetonové stěny, vrchní část 
je částečně vyzděná z cihelných děro-
vaných bloků. Stropy a schodiště jsou 
železobetonové. 


