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Zastavěná plocha všech podlaží: 
164062 m2 

Obestavěný prostor: 796 307m3 

Kapacita: 

a) sálů 
sjezdového 
společenského 
konferečniho 

b) restaurací, kavárny, klubu , 

4420 osob 
2970 osob 
830-1250 osob 

max. 200 osob 

salónků b~~ 1700 osob 
restaurací u 585 osob 
kavárny tJ 208 osob 
klubu 145 osob 
salónků 632 osoby 
snack-baru 130 osob 

Dokončeni výs:tavby: ·-:c ~3;] 

Doba výstavby: 60 měsíc. 

* * ~ 
Praha jako hlavní město ČSSR postrádá kul

turní zařízení, které by v plném rozsahu umož
ňovalo provoz s mnohostranným společenským 
posláním celostátního významu. 

Usnesením vlády ČSSR ze dne 27. 5.1975 bylo 
rozhodnuto vybudovat v Praze-Pankráci Sjez
dový palác. Výchozím podkladem pro zpraco
vání projektové dokumentace byl vítězný ná
vrh architektonicko-urbanistické soutěže. 

Sjezdový palác bude víceúčelovým zařízen í m 
prvořadého politického, kulturního a společen
ského významu. Celková dispozice je řešena 
tak, aby umožnila jak konání sjezdů KSČ, sjezdů 
a konferencí společenských organizací, vědec
kotechnických kongresů a sympózii, tak rovněž 
pořádání významných koncertů, vystoupení 

Legenda: 
1 - sjezdový palác 
2- parkoviště autobusů 
3 - dispečink a úložiště nafty 
4- vyhlídková terasa 
5 - křižovatka 
6 - lávka pro pěší přes pankráckou radiá lu 
7- lávka pro pěší přes křižovatku 
8- most v ulici Na Pankráci 
9 - jižní parkov iště 

10- reprezentační příjezd 
11 - hotel 
12- administrativní budova MSVB 

Situca
výhle. 
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severní 

hudebnfch a tanečních souborů, konán[ fi lmo
vých a televizní~h festivalů a dalších společen
ských akcí. 

Urbanistické řešení 
Sjezdový palác je situován na jednom z nej

exponovanějších míst současné Prahy, pankrác
kém předmostí mostu Klementa Gottwalda. 
Napojením na hromadnou dopravu a přemostě
ním Nuselského údolí se stává pankrácké před
mostí prostorovou i funkční součástí centra. 
V řešení širších urbanistických vztahů před
mostí je zahrnut objekt hotelu, areál MSVB, 
mimoúrovňová okružní křižovatka, podzemní 
parkoviště a. komplexní řešení inženýrských 
sítí. Řez sjezdovým sálem 

Objekt Sjezdového paláce je řešen jako sol i
térní stavba, která se svojí hmotou a č l eněním 
bude uplatňovat jak v blízkých, tak dálkových 
panoramatických pohledech . Základní půdo
rysný tvar je nepravide lný mnohoúhelník, 
hmota objektu je horizontálně č l eněna po jed
notlivých podlažích, která nejsou půdorys
ně shodná a vyjadřují funkci vnitřních pros
torů ve vnějším výrazu objektu . Zvlášť vý
razně se projevují prostory foyerů sálů , restau
rací a reprezentačního provozu . 

Barevné řešení je založeno na kontrastu 
bronzové barvy eloxáže hliníkových prvků a 
zasklených ploch s bílým povrchem velkoploš
ných panelů. Nedílnou součástí architektonic
kého řešen[ je uplatnění vnitřní architektury 
a její barevnosti z blízkých pohledů. Pod nož 
objektu tvoří vyhlídková terasa se dvěma úrov- Řez společenským sálem 

němi . Toto řešení zvyšuje monumentální účin 
budovy. Součástí řešení celého prostoru je 
uplatnění sadových úprav se vzrostlou zelení 
a malou architekturou. 

Dopravní řešení 
Doprava na předmostí navazuj e na pankrác

kou rad iálu, která rozdělu je před mostí na dvě 
části. Je řešena mimoúrovňovou křižovatkou 
ve tvaru protáhlého rondelu, ze které se odvíjí 
automobi lová doprava do všech směrů. Prosto
rovým založením a velkými plochami komuni
kací výrazně dokresluje v situaci urbanist ickou 
kompozici. Pěší komunikace jsou ori entovány 
na hlavní pěší směry od stanice metra k Vyše
hradské bráně a k obytnému zázemí před 
mostí. Trasy jsou vedeny m i moúrovňově přes 
křižovatku i pankráckou radiálu ve formě pě
ších lávek. 

Dispoziční řešení 

Sjezdový palác je dispozičně a p rovozně řešen 
jako víceúčelový objekt vrcholného kulturně 
politického významu. Dispoziční řešení zahr
nuje tyto provozní celky: 

sjezdový sál, společenský sál, konferenční 
sál , stravovací provoz, speciální provoz, správu 
objektu Sjezdového paláce a provoz parkovišť . 

Základní dispozičn í schéma vychází z poža
davků na nu t nost vzáj em ného propojení nebo 
oddě l ení čtyř hlavních provozních celků, tj . 
sjezdového sálu , společenského sálu, reprezen
tačních prostorů a restauračního provozu. 

Provoz sjezdového sálu s foyery a pomocnými 
provozy je situován ve východní části ob
jektu se vstupem z vyhlídkové terasy. Oba sáJy 
jsou umístěny uvnitř dispozice, ro prostory 
foyerů a hlav ní restaurační provozy je využita 
celá severní část objektu. Provozy s víceúčelo
vým využitím (šatny účinkujících , jednací mís1:
nosti) jsou umís1:ěny po jižním, západním a 
východním obvodu objektu. V 1. podzemním 
podlaží jsou um í5tě na parkoviště osobních vozů 
a autobusů, parkoviště televizních vozů i ra
diovozů, prostory technického vybavení, zá
sobovací komunikace, bufet a jídelna zaměst
nanců. Ve 2. podzemním podlaží je umístěno 
energocentrum strojovny vzduchotechniky a 
hlavní kuchyně objektu. 

Sjezdový sál bude těžištěm nejvýznamnějšího 
provozu v budově . Je koncipován jako víceúče
lový a umožňuje pořádání sjezdů, kongresů, 
estrád, kinopředstavení, koncertů a varhanních 
koncertů . Kapacita sálu je 2 800 míst v hledišti 
a 100 až 200 míst v předsedn ictvu.Ve zmenšené 
koncertní variantě, které se dociluje spuštěním 
stropu a tím vyřazením části balkónu, je kapa
cita sálu 2 000 míst. Sál má parter," balkón 
a boční lóže. Pod balkónem je vloženo patro 
s technickými provozy. Prostor-pódia lze od
dělit od prostoru sálu portálem. 

Vstupní prostory pro navste ~;,, 

vého paláce jsou umístěny na ·=,··c "~'' 
straně v úrovni vyhlíd kové terasr- :$·~.~ll' 

vzájemně oddělit nebo propoj it .: ::;p"u 
využití paláce. Vstupní prostor sjez.:f: • ·"nuc 
je i\e.šen jako vo lná hala s úměr ě ::: ~.,e"m: 
ným sedacím zařízením . Prostor 
žívat k příležitostným výstavám. 
stor navazuje na šatnový vestibu s-e š:a:::. ,r. 
ostrovy. Ze šatnového vestib 1~ '"' P 
přístupná schodiště a eskalátory, s~•!l " li'c' 
chna podlaží sálu . Vnější obvoo: v·• ;:ún 
prosklená se 4 vstupy se samoot~: " ''JliW!II 

dveřmi, mezi vstupní m a šatno • · ~r.:::ilin 
jsou vloženy dva bloky s kance V ,- n 
kálním i komunikacemi a infor ~,- .::nrt:t· 

Prostorové řešení sál u vychi · z.: cC:'""" 
nich způsobů využití - sjez · 2'", 
a koncerty. 

Každý způsob využití má s é 11m: 

torové utváření sálu. Základ í 
sálu, křivka podlahy part e ru , ... ,, ~::1. '"'" 

balkónu, křesla sálu , prostory 1"2, a :•t••·~ 

stěny hlediště až po osvětlo .. 0::::! :au~:: 
fixní a tím tvoří základní a.- -::éJfé:",m 11dll"'" 
stor. Dotváření prostoru ; :H:! ,o,dll 
způsobů využití je umožněno 
sálu v hledišti i pódiové č:ás •• 



Pohled východnf 

Perspektiva z mo•tu Klementa=Gottwalda 

Panoramatický zákres z Vyšehradu 



Společenský sál je řešen rovněž jako vice
účelový, budou se zde konat konference a za
sedání menšího rozsahu, koncerty vážné i po
pulární hudby, estrády, experimentální před
stavení, plesy a taneční zábavy. Při velkých za
sedáních ve sjezdovém sále bude společenský 
sál využit jako jídelna delegátů. 

Sál má mnohoúhelníkový půdorys se dvěma 
obíhajícími galeriemi, které jsou navzájem pro
pojeny schodišti. Schodišti je rovněž propojen 
parter a galerie. Podlaha parteru je rovná 
parketová, na podlaze lze pomocí výsuvných 
a zvedacích praktikáblů vytvořit stupňovité 
hlediště a pódium. Nad galeriemi je do sálu 
vysunuto částečně prosklené technické po
dlaží, které zároveň vytváří část stropu sálu. 
Zbývajici část stropu je kazetová se třemi ver
tikálně posuvnými světelnými mosty. 

Rozptylové prostory obou hlavních sálů jsou 
situovány podél severnl strany objektu s vy
hlldkou na pražské panoráma. Prostory jsou 
řešeny tak, aby byly ve všech podlažích odděli
telné nebo propojitelné. 

Hlavní foyer je na úrovni 3. podlaží, v pros-
toru sjezdového sálu je v části u obvodového Perspektiva sjezdového sálu 

pláště prolomen na výšku tří podlaží a má dvě 
galerie, které jsou navzájem propojeny scho-
dišti. Schod iště z foyer u na 1. galerii jsou při má, 
schodiště mezi 1. a 2. galerií jsou točitá. Pro-
stor je koncipován tak, aby hlavní foyer i foyery 
na galerilch byly vzájemně opticky propojeny 
a umožňovaly zajlmavé průhledy. Stejným způ
sobem je řešen foyer společenského sálu, který 
má u obvodové stěny výšku přes dvě podlaží. 
Z obou foyerů je přístupná vyhlídková terasa 
nad stropem předsunuté vyhlídkové restaurace. 

Konstrukčnf ře~enf 

Objekt Sjezdového paláce má dvě podzemní 
a šest nadzemnlch podlaží. 

Vlastni konstrukce objektu je v podzemnfch 
podlažích navržena z železobetonové hřibové 
desky s viditelnými hlavicemi. Tato deska je 
nesena ocelovými sloupy s roznášecími hla
vicemi a nosnými železobetonovými stěnami. 
Konstrukce nadzemních podlaží je navržena 
jako ocelová. Skládá se z hlavnlch svařovaných 
plnostěnných nosnlků a přlčných válcovaných 
nosnlků. Stropní desku tvoří lisové plechy 
VŽKG spolu se ztužující železobetonovou des
kou. Základní modul železobetonové a ocelové 
konstrukce je zvolen 9,0 X 9,0 m. Zastřešení 
sálů je navrženo ze soustavy ocelových příhra
dových vazníků. 

Obvodový plášť budovy bude tvořit ocelo
hliniková roštová konstrukce částečně pro-
sklená a částečně krytá velkoplošnými železo-
betonovými panely s upraveným povrchem, 
které budou tvořit obklady vyčnívajících 
hmot obou sálů, schodišť, parapetů a atik. 
Vnitřní prostory objektu budou v kvalitě a 
standardu materiálů odstupňovány podle vý
znamu a důležitosti jednotlivých prostorů a 
místnost! s tím, že ve výběru bude kladen důraz 
na prvořadé použitf~)kvalitních českosloven
ských výrobků. 

Vybavení""objektui 
Sjezdový palác bude-;ybav~'-ri:iročným tech

nickým a technologickým zařízením, zaruču
jlcím bezporuchový provoz, maximální prosto
rovou a programovou variabilitu v hlavních 
provozech, vysoký standard mikroklimatu, 
osvětleni a ozvučeni. Budou tak vytvořeny 
optimální podmínky jak pro návštěvníky, tak 
pro zaměstnance a účinkující. 

Velký důraz při architektonickém řešení ce
lého objektu je kladen na dořešení vnitřnlch 
prostorů tak, aby vnitřní vybavení a výtvarná 
dila tvořily jeden celek. Řešení vnitřního vy
baveni jednotlivých prostorů vychází z jejich 
funkčního využití. 

Konečné výtvarné řešeni musí podat obraz 
o současném stavu naši kultury v celé šíři vý-

Perspektiva společenského sálu 

tvarných oborů a uměleckých řemesel. Perspektiva konferenčního sólu 


