
 

 

 

Název zakázky: DRN O C E N Ě N Í 
Lokalita: Praha, roh ulice Národní a Mikulandská  
Investor: Palác Národní, a.s. (SEBRE, a.s.) 

 
Realizace: HINTON, a.s. (generální dodavatel) 
Typ stavby: Administrativní budova 
Doba výstavby: 2012–2017 

 
Popis: Stavba roku 2019 – toto ocenění získala administrativní budova DRN za 

výrazné použití zelených prvků a ojedinělé propojení starého a nového v 
jednom celku. Tato moderní polyfunkční stavba, která spojuje Palác Dunaj z 
roku 1930 s barokním Schönkirchovským palácem vyrostla na nároží ulic 
Národní a Mikulandská v centru Prahy v roce 2017. Pozemky, které po demolici 
nárožních domů od roku 1966 sloužily jako parkoviště, zakoupil v roce 2012 
soukromý investor SEBRE, a.s. Návrh projektu vyšel z pera Ing. arch. Stanislava 
Fialy, z kanceláře Fiala + Němec, s.r.o. 
 

Technický popis: DNA CENTRAL EUROPE, certifikovaný partner Helvar, navrhnul systém 
řízení osvětlení s unikátními řídícími jednotkami Helvar Imagine Router 
a zprovoznil tento systém ve spolupráci s dodavatelem svítidel, společností 
Lumidée s.r.o. Všechna použitá fasádní svítidla komunikují s DALI standardem. 
Instalované routery umožňují řízení a změnu barevných světelných scén a díky 
web serveru také ovládání pomocí PC, mob. telefonu a tabletu s funkcí 
plánovače událostí pro výběr přednastavených světlených scén. 
Intensita a barevné světelné scény, kde jednou z nich je nasvětlení fasády 
v našich národních barvách, jdou ruku v ruce s nastupující noční dobou 
a požadavky uživatele, přičemž citlivým způsobem dotvářejí exteriér a okolní 
atmosféru přilehlých budov. 

   

     
 
 
 



 

 

 

 
Detailní informace: 

 
• Architekt a generální projektant: Ing. Arch. Stanislav Fiala, 
   Fiala + Němec s.r.o 
• Světelný design: Ing. Lubomír Mudroň, Artlite Studio spol. s r.o. 
• Počet a typ fasádních svítidel: 430 DALI svítidel RGB + W, W 
• Plocha: Ateliéry – 2 479 m2, kanceláře – 7 655 m2 
• Realizace: 09/2012–12/2017 
• Dodavatel systému řízení osvětlení: DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. 
• Imagine Router / Helvar, 9 ks 
• Web Server 20DIN/DNA + vizualizace + plánovač 
 

Detailní technické 
informace: 

DRN slouží především jako kancelářské prostory, obchody, restaurace 
a galerie. Obrys budovy sleduje uliční čáru a na výškové rozdíly svých 
sousedů reaguje ustupujícími patry lemovanými balkóny se zelení. Na uliční 
prostor navazuje dvoupodlažní obchodní parter. Čtyři podzemní podlaží 
ukrývají garáže a technické zázemí. Horní patra se sedmi nadzemními 
podlažími obsahují kanceláře. Střecha, na které architekt umístil zahradu, 
slouží jako terasa. Fasáda je prosklená a po jeho obvodu se táhnou terasy se 
zelení a květinami, které jsou nasvětleny speciálně vyrobenými svítidly LED, 
RGBW. Svítidla s krytím IP 66 jsou vytvořena 
z hliníkových U profilů v délkách 30 a 60 cm při použití nízkonapěťových 24V 
LED pásků a 70 W driverů zalitých speciální dvojsložkovou hmotou. 
Kombinace různých délek LED svítidel, barvy světla a řízení osvětlení 
v podvečer a ve večerních hodinách nenuceně, přitom prakticky, vkusně 
a ekonomicky dotváří celkové architektonickotechnické řešení budovy. 
 
 

 

 


