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A Pr vodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavb  

a) Název stavby 
 Konverze sportovní haly na v stavi ti - Wellness hotel TipSport 

b) Místo stavby 
 Praha 7, m stská část Bubeneč, ulice U V stavi t , č.p. 419, p.č. 1867/1, PS : 170 00 

c) Předm t projektové dokumentace 
 2 p dorysy typického podla í, p dorys vstupního podla í, 2 architektonické řezy, architektonická 
situace, ir í vztahy funkční rozd lení v ech podla í a pohledy s vizualizacemi ve form  studie. Ve 
form  dokumentace ke stavebnímu povolení část p dorysu 2.NP hotelové části, část řezu touto částí, 
architektonicko-technick  detail, vybrané detaily, trasování v hotelové části ve 2.NP systému chlazení a 
vytáp ní. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000, Praha 1 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Bc. Marek Novák, student VUT v Praze, pod vedením doc. Ing. arch. Milo e Kopřivy, zpracováno 
v rámci Diplomové práce na katedře k129. 

A.2 Seznam vstupních podklad

a) Stavební program - potřebné funkce pro návrh stavby 

b) Situační v kresy s vyznačením ře ené parcely, v kres funkčního vyu ití 

A.3 Údaje o území

a) Rozsah ře eného území 
 Projektová dokumentace se zab vá ře ením konverze stávající hokejové TipSport arény v nov  
pojatou budovu s naprosto novou funkční náplní, která by zachovala stávající a hodnotné prvky 
(skořepinové zastře ení haly, ztu ující mostek a pr čelí k Pr myslovému paláci). Nápl  je zam lena 
formou roz íření stávajících hotelov ch kapacit s dopl uj’c’ komerc’ a Þtness / wellness v n‡vaznosti na 

urbanistickou studii zpracovanou minul  semestr. 

b) Dosavadní vyu ití a zastav nost území 
 V současné dob  je stavba vyu ívána hokejov m klubem Spart Praha a.s., kter  v této hale 
nabízí mo nost trénování mláde nick ch kategorií. Extraligov  hokej se přesunul do nov j í a v t í O2 
arény. Stávající hala, respektive její interiéry, jsou ve značn  pou itém stavu a jejich oprava by byla 
nákladná a s velmi dlouhodobou návratností, vzhledem k současnému vyu ití. 

c) Údaje o ochran  území podle jin ch právních předpis  
 Vyznačená parcela se nachází v území pra ské památkové rezervace. 

d) Údaje o odtokov  pom rech 
 Není předm tem diplomové práce. 

e) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 
 Dle katastrální mapy je parcela v současné dob  registrována jako zastav ná plocha a nádvoří. 
Tato skutečnost se návrhem nem ní. Objekt je registrován jako objekt k bydlení. Tato skutečnost se 
návrhem také nem ní. 

f) Údaje o dodr ení obecn ch po adavk  na vyu ití území 
 Dle map vyu ití území (obecné po adavky) se objekt nachází v území ZKC - kultura a církev. V 
navrhovaném objektu se nachází přibli n  160 pokoj . Dle ZKC lze v jimečn  připustit ubytovací 
zařízení do 100 l ek. Pro povolení stavby je třeba za ádat o v jimku - stavba přechodného bydlení s 
dopl ujícím sportovním a rekreačním vyu itím a komercí. Případn  podat návrh na roz íření oblasti ZVO, 
ve které se nachází hotel EXPO, kter  je návrhem stavebn  propojen  s konvertovanou budovou. 

g) Údaje o spln ní po adavk  dotčen ch orgán  
 Není předm tem diplomové práce. 

h) Seznam v jimek a úlevov ch ře ení 
 Nebyly zji t ny ádné v jimky nebo úlevová ře ení. 

i) Seznam podmi ujících a souvisejících investic 
 Není předm tem diplomové práce. 

j) Seznam pozemk  a staveb dotčen ch umíst ním a provád ním stavby (dle KN) 
 p.č. 1850/1  HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000,  
    Praha 1 
 p.č. 1850/16  HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000,  
    Praha 1 
 p.č. 1850/36  HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000,  
    Praha 1 
 



 p.č. 1862/2  HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000,  
    Praha 1 
 p.č. 1867/2  HLAVNÍ M STO PRAHA, Mariánské nám stí 2/2, Staré M sto, 11000,  
    Praha 1 

A.4 Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 
 Jedná se o konverzi stávající hokejové haly tj. monofunkční kapacitní stavby na objekt 
polyfunkční, kter  v sob  zahrnuje část rekreačního ubytování, komerční plochy, turistické atrakce, 

az n  Þtness a wellness   

b) Účel vyu ívání stavby 
 Přechodné a rekreační ubytování host  v hotelov ch kapacitách při zahraničních cestách nebo 
při účasti např. na konferencích, men ích v stavách, koncertech atd. s dopl uj’c’m rovozem Þtness / 

wellness ro o c  a rekreaci  kter‡ u e ostu n‡ i ro veřejnost. Dále veřejnosti přístupn  bazén, 
mořsk  sv t a komerce v úrovni parteru. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba je navr ena jako trvalá s ivotností odhadovanou na cca 60-80 let. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jin ch právních předpis  
 Stavba není navr ena pro ochranu dle jin ch právních předpis . 

e) Údaje o dodr ení technick ch po adavk  na stavby a obecn ch technick ch po adavk  
zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb 
 Stavba je navr ena v souladu s obecn  technick mi po adavky na odstupové vzdálenosti od 
sousedních dom  a hranice pozemku. Stavba respektuje vyhlá ku č. 389/2009 Sb. O obecn ch 
po adavcích zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb. Po adavky vyhlá ky 268/2009 Sb. o 
technick ch po adavcích na stavby se zm nami podle vyhlá ky č. 20/2012 Sb. jsou spln ny. 

f) Údaje o spln ní po adavk  dotčen ch orgán  a po adavk  vypl vajících z jin ch právních 
předpis   

 Není předm tem diplomové práce. 

g) Seznam v jimek a úlevov ch ře ení  
 Na stavbu se nevztahují ádné v jimky ani úlevová ře ení. 

h) Navrhované kapacity stavby 
 V současnosti je udávaná zastav ná plocha dle KM 14 290 m2. Navrhovan  objekt redukuje tuto 

zastav nost na plochu 13 260 m2. V rámci této plochy jsou navr ena dv  atria se zelení a dal í zele , 
av ak ni ího charakteru je navr ena na stře e obou dostavovan ch křídel. 

i) Základní bilance stavby 
 Vytáp ní, chlazení a v trání je popsáno v přilo en ch v kresech části TZB. Mezi nejčast ji 
pou ívané patří vytáp ní, chlazení a v trání VZT - princip systému fancoil, pro velké provozy (např. 
Þtness  osilovna at  ro otelov  okoje je navr nuto v t‡ ní a chlazení systémem multi-splitov ch 
jednotek a v tr‡n’ okn  okr  rovoz  wellnes a az nu maj’ samostatn  okruh vytáp ní, chlazení a 
v trání pomocí VZT. Hlavní získávání tepla je navr eno přes v m ník z tepelného napaječe teplárenské 
soustavy, kter  je ji  veden do současného objektu. De ová voda dopadající na plochu střech bude 
svád na do retenčních nádr í a bude vyu ívána ke splachování toalet, při nedostatku bude tato voda 
brána z rozvod  studené pitné vody. Odhad mno ství spla kov ch vod nebyl předm tem této práce. 

j) Základní předpoklady v stavby 
 Není předm tem diplomové práce. 

k) Orientační náklady stavby 
 Není předm tem diplomové práce. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení

S01 - Wellness hotel Tipsport - budova “A” 

S02 - Stávající hotel EXPO - budova “B” 

S03 - mo né roz íření hotelu - budova “C”



B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Objekt je na pln  vyu ité parcele a je v současnosti vyu it hokejov m klubem Sparta Praha. 
Kolem objektu se v jeho ir í části nachází velmi neut en  stav. Jsou zde neudr ované veřejné 
prostory, které nejsou jasn  eÞnovan  ukončené například parkovi t m. Tyto plochy jsou dle 
urbanistické studie transformovány a vyu ity objekty, které jasn ji eÞnuj’ veřejné prostory. V návrhu se 
kolem objektu nachází zpevn né plochy s doprovodnou vysokou zelení, stromořadími, plochami 
nízk ch trávníčk  a vodních prvk . 

b) V čet a záv ry proveden ch pr zkum  a rozbor  
 Nebyly provedeny ádné geologické, hydrogeologické ani stavebn -historické pr zkumy. Tato 
problematika tak není součástí diplomové práce. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 V současné dob  se parcela nachází v ochranném území pra ské památkové rezervace a území 
zem d lského p dního fondu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové pom ry  
 Stavba nenaru í ani neznehodnotí okolní pozemky nebo vegetaci. Odtokové pom ry v území 
z stávají zachovány. Dle navr eného urbanistického plánu je stavba centrální dominantou a dle toho je i 
navr ena. 

f) Po adavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 K provedení návrhu je potřeba provedení d kladného rozboru stávající stavby a jejich 
konstrukcí. Následn  je třeba provést zhodnocení návrhu bouran ch konstrukcí dle přilo eného 
schématu. Podle v sledku tohoto pr zkumu bude pozm n n návrh, av ak jen s minimálními přípustn mi 
úpravami, aby nedo lo k naru ení celkové koncepce. 

g) Po adavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu 
 Nejsou kladeny ádné po adavky. 

h) Územn  technické podmínky 
 Dopravní napojení navrhované stavby je navrhováno z ulice Za Elektrárnou, kam budou ústit dva 
v jezdy/vjezdy z podzemních gará í. Jeden z nich je určen pro veřejnost a druh  pro zásobování. 
Podzemní parkovi t  je převá n  určeno pro zam stnance a náv t vníky hotelu. Kapacitu dopl ujících 

provoz  bude napl ovat předev ím účast hotelov ch host  a veřejnosti dopravené pomocí MHD - 
blízko ústící stanice metra Nádra í Hole ovice a tramvajová zastávka V stavi t  Hole ovice. 

i) V cné a časové vazby, podmi ující, vyvolané a související investice 
 V souvislosti s konverzí budovy je mo né plánovat etapovité rozr stání hotelového komplexu. Ve 
fázi 1 je podstatná konverze stávající sportovní haly. V druhé etap  je mo nost přistav t objekt budovy 
“C”. V případ  dal ího zv t ení kapacit lze roz ířit i stávající hotel EXPO sm rem k současné budov  
sportovní haly. 

B.2 Celkov� popis stavby

B.2.1 Účel u ívání stavby 

 Návrh obsahuje plochy hotelov ch pokoj  pro přechodné ubytování, cca 160 pokoj . Dále 
obsahuje i plochy rekreační, volnočasové, pohybov  zam řené (sportovní vyu ití rekreačního 
c arakteru jako jsou osilovna  Þtness  s uas  at  mokr  i suc  wellness rovoz  az n a komerci 

umíst nou v parteru.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ře ení 

a) Urbanistické ře ení 
 Koncepce vychází z urbanistického návrhu z minulého semestru, kter  byl odevzdán v rámci 
před-diplomového projektu. Ten striktn  dodr uje umíst ní a předev ím rozmíst ní veřejn ch prostor . V 
rámci t chto prostor bylo ji  v urbanistickém návrhu počítáno s pr chody a návaznostmi, které se dále 
projevily do návrhu samotného objektu. Proto je objekt navr en s otevřen m loubím a hlavním 
pr chodem podélnou osou objektu. Urbanistické ře ení studie velmi upřednost ovalo chodce oproti 
ostatním zp sob m dopravy. Proto je i tento fakt zařazen do návrhu a v úrovni parteru se tomuto 
parametru v e podřídilo - přístupnosti do budovy, vyloučení překonávání v kov ch úrovní atd. Ji  v 
návrhu z minulého semestru bylo určeno vyloučení automobilové dopravy v ulici U V stavi t , proto bylo 
počítáno v návrhu s příjezdem automobil  a zásobování pouze z ulice Za Elektrárnou. Nad touto 
komunikací byla nov  vytvořena lávka, která přes ní převádí chodce jdoucí na zastávku metra Nádra í 
Hole ovice. Ta se dále prořezává elezničním násypem a pokračuje dále k metru. Na opačné stran  
ústí mezi objekty S02 a S03 - dal í hotelová křídla. Tato lávka přímo sm řuje na osu nov  navr eného 
objektu, jen  se stála základním kamenem návrhu. 

b) Architektonické ře ení 
 Návrh vychází striktn  z urbanistického ře ení, kdy se zcela podřídil návrhu na osu sm řující od 
metra přes novou lávku sm rem k Pr myslovému paláci. Tato osa probíhá středem objektu a rozd luje 
tak objekt na dv  skoro symetrické poloviny. Ob  poloviny jsou vystrčené, aby více upozornily na hlavní 
pr chod, kter  je naopak mezi nimi zapu t n , celoprosklen  a nachází se pod skořepinou. Ono 



celoprosklení funguje pouze jako zábrana proti nepřízniv m vliv m počasí, ale netvoří před l mezi 
venkovním prostředím a vnitřním. Tato varianta byla zvolena proto, aby byl vytvořen jak si kryt  záliv 
nám stí, ze kterého se vstupuje sm rem od metra. pohledov  je tedy stavba rozd lena do více hmot. 
Vystupující hmoty jsou hmoty hotelov ch křídel. Ty jsou pojaty jako “levitující” White Boxy z bílého 
perforovaného plechu, kter  se m e skládat pomocí klavírov ch pant  na jednotliv ch dílech. tato 
fasáda je jako maskující, za ní je prov trávaná mezera a dále bílá omítka na zateplovacím systému. Oné 
vzdu nosti bylo dosa eno odd lením White Box  od parteru loubím v edé barv  (betonová st rka 
nebo hrubá omítka). Toto loubí zpřístup uje kolemjdoucím komerční parter a umo uje se schovat před 
nepřízniv m počasím. Loubí dále poskytuje pr chody kolmo na hlavní osu budovy, které ústí do 
prostoru krytého nám stí. Ze strany Pr myslového paláce do lo pouze ke zv t ení otvor  v hlavním 
mří ovém rizalitu a k pou ití jin ch barevností omítek. Tmavá omítka jasn  eÞnuje středovou část a bílá 
omítka navazuje na fasádu hotelu. Prostor nad středov m rizalitem byl vybourán a kompletn  prosklen, 
aby pustil maximální mo nou plochou sv tlo do prostor bazénu umíst ném v úrovni 5.NP. Kolem hlavní 
osy pr chodu budovou pod skořepinou jsou umíst ny 2 hmoty. Ka dá se nachází na jedné stran  a má 
před sebou ochoz, ze kterého jsou přístupny provozy umíst né uvnitř. 

B.2.3 Celkové provozní ře ení 

Přímo na ose v onom zálivu se nachází tubus tvořící lávku přes hotelovou recepci, která je umíst ná v 
prvním podzemním podla í. Vstup do této recepce se nachází vlevo při pohledu od vstupu od metra a 
je tvořen prosklen m kvádrem s přiznanou konstrukcí. Na druhé stran  tubusu je ji  mén  prosklená a 
men í hmota, která je vyu ita jako informační centrum budovy a celého areálu v stavi t . V celém 
parteru obou dostavovan ch křídel se nachází plochy pro komerční vyu ití a ty jsou přístupny z loubí, 
které je vytvořeno pod ob ma nov  dostavovan mi objekty. Toto loubí je velmi zásadní pro pozitivní 
vnímání okolními náv t vníky, umo uje ukrytí před nepřízniv m počasím, vstupovat do komerčních 
jednotek, vstoupit do pr chod , které vedou do prostoru pod skořepinou atd. Zmín né pr chody vedou 
kolmo na hlavní osu budovy a vedou skrze vytvořená atria. Tato atria odd lují křídla hotelov ch pokoj  
od provoz  ukryt ch pod skořepinou. Provozy pod skořepinou jsou přístupné ochozy se schodi t m 
vedoucího do prostoru krytého nám stí kolem hlavní osy. Mezi provozy patří ve 2.NP bowling a squash 
centrum  e  se je n‡ o rovoz  osilovn  a Þtness centra s mal mi sály. 4.NP pod skořepinou 
umo uje přístup do vinárny, která je umíst na ve ztu ujícím prvku do tvaru písmene X, kter  je stávající. 
Pro vyu ití tímto účelem je počítáno s jeho úpravou, předev ím zateplením, vyči t ním vnitřních prostor 
a nov m oplá t ním. Z vinárny je dále umo n n přístup na střechu 3.NP, kde se na jedné stran  
nachází terasa pro vinárnu a na stran  druhé malá kuchy  a přípravna se sklady pod prosklenou 
ocelovou konstrukcí. Mimo skořepinu jsou v nov ch dostavovan ch křídlech od druhého nadzemního 
podla í a  do pátého umíst ny hotelové pokoje s příslu n mi a souvisejícími provozy. Střecha 
hotelov ch křídel je přístupná pro hosty hotelu a je na ní vytvořené sezení skryté za středn  vzrostlou 
zelení. To umo uje host m zajít na neformální posezení na střechu, grilovat a nebo se jen kochat 

v hledem na Prahu. V části stávající dojde k vybourání podla í od úrovn  1.NP v e. Dojde tak k 
vybourání nepotřebn ch tribun a komentátorsk ch stanovi . Dojde tak k přestropení a k umo n ní 
vyu ití p dorysu pro provozy wellness. Ve 2.NP tak je umíst na centrální wellness recepce s velkou 
halou pro čekající náv t vníky a snack barem. Z recepce vede chodba k převlékacím kabinkám a dále 
přes sprchy do chodby se schodi t m a v tahy. Ty umo ní zákazník m dosáhnout dal ích tří pater. Ve 
3.NP jsou umíst ny provozy wellness. Jedná se o mokré provozy wellness a to o sauny, páru, vířivky a 
lázn , mezi suché wellness provozy patří masá e a solárium. Ob  části jsou dopln ny odpočívárnami s 
le ením a sezením a občerstvovacím barem. V úrovní 4.NP se nachází toalety pro provoz bazén  v 5.NP 
a jejich technologické zázemí. Bazény v 5.NP jsou ře eny jako jeden 25 metrov  bazén a dva men í 
bazény s masá ními tryskami s rozdílnou teplotou vody. Z úrovn  bazénu je mo né vyjít po krátkém 
schodi ti překonávající úrove  přibli n  1,25 metru a vstoupit tak na terasu nad stávajícím pr čelím 
sm řujícím k pr myslovému paláci. Na této terase se budou moci náv t vníci bazénu opalovat s 
v hledem na Pra skou ZOO, Pr myslov  palác a Stromovku. Pokud se vrátíme do recepce umíst né na 
hlavní ose budovy v úrovni 1.PP zjistíme, e z ní vede ve sm ru osy podzemní chodba, která propojuje 
recepci s hotelov mi křídly na stranách (pou ití v tah ) a nebo pokračuje rovn  pohybliv mi chodníky a 
sm řuje k dal ím objekt m hotelu tj. objekt “B” a “C”. Posledním nezmín n m provozem je provoz 
mořského sv ta, kter  je v návrhu umíst n do míst 1.NP a 1.PP. V 1.NP se nachází vstup do mořského 
sv ta a také v stup. Jak vstup, tak i v stup, sm řují na hlavní osu, která je rozd luje. Ono rozd lení je 
propojeno práv  v úrovni 1.PP, která je přístupná po schodi ti. Plocha mořského sv ta je znázorn na na 
v kresu a je n kolikanásobn  v t í ne  v současné dob . B.2.4 Bezbariérové ře ení 

 Stavba sv m charakterem podléhá po adavk m vyhlá ky č. 398/2009 Sb. o obecn ch 
technick ch po adavcích zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb a ty jsou ve v t in  provoz  
dodr eny. Tzn. dodr ení nejmen ích manipulačních ploch a rozm r  v tahov ch kabin. 

B.2.5 Bezpečnost při u ívání stavby 

 Stavba je navr ena a bude provedena takov m zp sobem, aby při jejím u ívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo po kození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrick m proudem, zran ní v buchem a vloupání. B hem u ívání stavby budou 
dodr eny ve keré příslu né legislativní předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

S01 - Wellness hotel Tipsport - budova “A” 

S02 - Stávající hotel EXPO - budova “B” 

S03 - mo né roz íření hotelu - budova “C”  



a) Stavební ře ení  
 Vnitřní dispoziční ře ení provedeno společn  s ohledem na konstrukční a materiálové ře ení.  

b) Konstrukční ře ení 
 Zalo ení nov ch křídel objektu je na základové desce z vyztu eného betonu. Hydroizolace 
spodní stavby pomocí dvojitého asfaltového pásu (viz. část KP - detaily). Nosné st ny podzemní stavby 
jsou navr eny jako elezobetonové s vnitřním zateplením v místech otevřeného pr chozího parteru. 
Konstrukční systém dostavovan ch křídel je st nov  příčn  s osovou vzdáleností st n 4,475 metru a je 
proveden  z vyztu eného betonu o tlou ce 250 mm. Obvodové st ny dostavby jsou navr eny jako 
elezobetonové o tlou ce 200 mm s kontaktním zateplovacím systémem minerální vatou tl. 100 mm. 

Na elezobetonovou konstrukci jsou bodov  rozmíst ny kotvy pro uchycení pohledové fasády z 
perforovan ch plech  (viz. část KP-  detaily). Stropní konstrukce jsou navr eny jako elezobetonové o 
tlou ce 250 mm a jsou opatřeny SDK podhledem. Konstrukce střechy je elezobetonová o tl. 360 mm 
a jedná se o plochou pochozí střechu se t rkov m násypem. Voda ze střechy je svedena do stře ních 
vpustí, které jsou umíst ny nad technick mi jádry hotelov ch pokoj . Vnitřní systém provoz  kolem 
ochoz  je navr en jako elezobetonov  sloupov  se skryt mi pr vlaky. Zachycení vodorovn ch sil ze 
skořepiny je ře eno pomocí vnitřních dodatečn  instalovan ch táhel, která byla podrobena 
předb nému návrhu (viz. Statická část - ocel). Svislé síly skořepiny jsou přená eny do roz ířené 
elezobetonové st ny, která je dále ztu ena vnitřní částí stavby. Střecha vnitřní stavby kolem ochoz  je 

tvořena jako dvouúrov ová z d vodu vytvoření mezery pro vedení táhel a pochozí terasy. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Ve keré stavební dílce jsou tradičních materiál , rozm r  a technologií. Statická únosnost 
stavebních materiál  je garantována v robcem systému a betonárkou. Provedení elezobetonov ch 
konstrukcí je nutné konzultovat s v robcem, statikem a stavebním dozorem. 

B.2.7 Základní charakteristika technick ch a technologick ch zařízení 

a) Technické ře ení 
 Objekt bude napojen zemním vedením na veřejn  vodovod, veřejnou jednotnou kanalizaci a 
distribuční sí  nap tí. Ohřev vody a vytáp ní bude ře eno za pomoci v m ník  z tepelného 
napaječe teplárenské soustavy. 

b) b) V čet technick ch a technologick ch zařízení 
 Není předm tem diplomové práce. 

B.2.8 Po árn  bezpečnostní ře ení 

a) Rozd lení stavby a objekt  do po árních úsek  
 Stavba je rozd lena do třech samostatn ch po árních úsek . Jedná se úsek mokrého wellness a 

dva úseky hotelov ch pokoj  nik z rostor Þtness  owlin u  s uas  centra a osilovn  je o 

venkovního prostoru, kde se nebudou nacházet ádné hořlavé konstrukce (kryt  prostor). Prostory 
budou dále posouzeny dle SN 730802, SN 730804, SN 730833 a SN souvisejících. Dále dle 
vyhlá ky č. 23/2008 Sb. 

b) V počet po árního rizika a stanovení stupn  po ární bezpečnosti 
 Není předm tem diplomové práce. 

c) Zhodnocení navr en ch stavebních konstrukcí a stavebních v robk  včetn  po adavk  na 
zv ení po ární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Není předm tem diplomové práce. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikov ch cest 
 Z ka dého místa jsou dosa itelné nemén  2 únikové cesty. Ka dé hotelové křídlo obsahuje 2 
CHÚC a za NÚC je navr ena společná chodba na které nebudou umíst ny ádné předm ty hořlavého 
charakteru nebo které by bránily volnému pohybu v případ  po áru. V míst  CHÚC je navr eno únikové 
schodi t  a v tahová kabina spl ující nejmen í dovolené rozm ry pro pou ití v CHÚC. Vzdálenosti 
přístupnosti CHÚC  z PÚ hotelu nepřesahují 35 metr . V oblasti wellness je zřízeno hned n kolik CHÚC 
a z ádného místa není místo CHÚC vzdáleno více ne  35 metr . Vypracovaná koncepce PB  pro 2.NP 
je zahrnuta v příloze.  

e) Zhodnocení odstupov ch vzdáleností a vymezení po árn  nebezpečného prostoru 
 Odstupové vzdálenosti jsou v souladu s vyhlá kou SN 743301 a OTP pro Prahu dle vyhlá ky 
č. 26/1999 Sb. 

f) Zaji t ní potřebného mno ství po ární vody, popřípad  jiného hasiva, včetn  rozmíst ní vnitřních a 
vn j ích odb rn ch míst 
 Není předm tem diplomové práce. 

g) Zhodnocení mo nosti provedení po árního zásahu 
 Není předm tem diplomové práce. 

h) Zhodnocení technick ch a technologick ch zařízení stavby 
 Není předm tem diplomové práce. 

i) Posouzení po adavk  na zabezpečení stavby po árn  bezpečnostními zařízeními 
 Není předm tem diplomové práce. 

j) Rozsah a zp sob rozmíst ní v stra n ch a bezpečnostních značek a tabulek 
 Není předm tem diplomové práce. 



B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení 
 Tepeln  technické posouzení n kter ch stavebních konstrukcí je přilo eno v příloze. 

b) Posouzení vyu ití alternativních zdroj  energií 
 V projektu v současné dob  není navr en alternativní zdroj energie z d vodu snadného vyu ití 
stávajícího vedení tepelného napaječe, kter  je zcela vhodn  pro dan  druh stavby, 

B.2.10 Hygienické po adavky na stavby 

Stavba je v souladu s legislativními i normov mi po adavky na pracovní prostředí, tedy zejména s 
po adavky na osv tlení, ochranu proti hluku, kvalitu v trání. 

Orientace budovy je severní fasádou tém ř natočena na sever a do této fasády byla umíst n i vstup 
osy pr chodu. Hotelová křídla jsou odd lena od hmoty pod skořepinou atrii. ty zajistí dostatečné 
osv tlení denním sv tlem hotelov m chodbám. Hotelové pokoje jsou orientovány sm rem na v chodní a 
západní stranu, tak e mají zaji t né dostatečné osv tlení i oslun ní. Mokré provozy jsou situovány na 
stranu ji ní, av ak wellness provozy mají prosklen ch ploch minimální počet (navození příjemného 
útulného pocitu). Bazén je umíst n  v nejvrchn j ím podla í ihned pod skořepinou a má celoprosklenou 
ji ní fasádu. Ta zaručuje dokonalé proslun ní celé plochy. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vn j ího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podlo í 
 Zaji t na souvrstvím hydroizolace. Pou ití dvojité hydroizolace asfaltov mi pásy, jeden s vnitřní 
vlo kou z hliníku. 

b) Ochrana před bludn mi proudy 
 Není předm tem diplomové práce. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
 Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
ře ena. 

d) Ochrana před hlukem 
 Zaji t na konstrukcí. Spl uje po adavky NV 272/2011 - o ochran  zdraví před nepřízniv mi 
účinky hluku a vibrací. 

e) Protipovod ová opatření 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, v skyt metanu, apod.) 
 Není předm tem diplomové práce.



B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 V ulici U V stavi t  a dále z ulice Za Elektrárnou. V kres stávajících vedení viz. příloha. e ení 
napojení nov ch rozvod  nebylo vzhledem k rozsahu práce zpracováno, av ak předpokladem je 
instalace nov ch přípojek dle technick ch zásad, norem a předpis . 

b) Připojovací rozm ry, v konové kapacity a délky 
 Není předm tem diplomové práce. 

B.4 Dopravní �e�ení

a) Popis dopravního ře ení 
 Parkování je ře eno příjezdem do podzemních gará í, které jsou umíst né pod celou plochou 
nov  vzniklého nám stí sm rem od navrhované budovy k ulici Za Elektrárnou. Podzemní gará e mají 
dva vjezdy, jeden je určen  pro veřejnost a druh  je pouze zásobovací. Zásobovací je umíst ny severo-
západn , pro veřejnost na severu pod p í lávkou sm rem k zastávce metra Nádra í Hole ovice. 
Podrobné ře ení je součástí urbanistické situace z minulého semestru. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Viz. předchozí bod. 

c) Doprava v klidu 
 Je navr eno nové podzemní parkování v prostoru pod nám stím místo stávajícího pozemního 
parkování u ulice U V stavi t , které je v urbanistické koncepci zru eno. Kapacita parkovacích míst je 
odhadována na 100 míst. V případ  potřeby je mo né parkování roz ířit o dal í parkovací podla í do 
úrovn  2.PP. Podrobn  v počet parkovacích míst nebyl vzhledem k rozsahu práce proveden. 

d) P í a cyklistické stezky 
 Není předm tem diplomové práce. 

B.5 �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy 
 Objekt z stává na p vodní nivelet . Okolí objektu je stavebn  upraveno a srovnáno na niveletu 
objektu (se zaji t ním odtok  venkovních povrch ). 

b) Pou ité vegetační prvky 
 Je navr ena v sadba nov ch strom  a keř  v místech stromořadí a atrii. Na stře e hotelov ch 
křídel je navr ena středn  vzrostlá zele  tvořící korunu stavby. 

c) Biotechnická opatření 
 Není předm tem diplomové práce. 

B.6 Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana

a) Vliv na ivotní prostření – ovzdu í, hluk, voda, odpady a p da 
 Na stavbu budou pou ity materiály a technologie, které sv m skladováním, přípravou a u íváním 
nijak kodliv  neovliv ují ivotní prostředí. Ve kerá v stavba a stavební práce budou probíhat tak, aby 
co nejvíce omezily nepříznivé vlivy pra nosti a hluku na své okolí. 

Stavba po své realizaci nebude mít negativní vlivy na ivotní prostředí, bude spl ovat přísné limity 
z hlediska tepelné ochrany budov a de ové vody budou likvidovány na pozemku. Svody ze střech 
budou akumulovat de ovou vodu do nádr e na pozemku a poté vsakem do zeminy. Vznikající odpady 
budou likvidovány na příslu n ch skládkách odpad . 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
 Stavba respektuje vyskytující se zele  s po adavkem na zvlá tní ochranu. 

c) Vliv na soustavu chrán n ch území Natura 2000 

Není předm tem diplomové práce. 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zji ovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Není předm tem diplomové práce. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jin ch 
právních předpis  
 Není předm tem diplomové práce. 

B.7 Ochrana obyvatelstva

 Není předm tem diplomové práce. 

B.8 Zásady organizace v�stavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji t ní 
 Skladování stavebních hmot bude zaji t no na pozemku investora. Ve kerá doprava materiálu 
bude probíhat za pomoci jeřáb  a nakladač . 

b) Odvodn ní staveni t  
 Není předm tem diplomové práce. 



c) Napojení staveni t  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Napojení z ulice U V stavi t  a z ulice Za Elektrárnou. V t chto ulicích dojde k záboru. Rozsah záboru 
bude projednán. 

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba bude provád na na pozemku investora. Dojde k záboru ulic U V stavi t  a Za 
Elektrárnou. Dále krom  dočasnému hluku t ebních a stavebních stroj  nebude mít jin  vliv na okolní 
stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveni t  a po adavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Staveni t  bude ohraničeno oplocením tak, aby zaručilo bezpečnost práce. 

f) Maximální zábory pro staveni t  (dočasné/trvalé) 
 Dočasn  zábor ulic U V stavi t  a Za Elektrárnou. 

g) Maximální produkovaná mno ství a druhy odpad  a emisí při v stavb , jejich likvidace 
 Odpady , které vzniknou stavební činností, musí b t manipulovány pouze oprávn n mi osobami, 
kter m byl ud len souhlas příslu n m KU k provozu zařízení k odstran ní, vyu ití, sb ru nebo k v kupu 
příslu ného druhu odpadu. Odvoz se uskuteční podle vyhlá ky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadu na skládku a jejich vyu ití na povrchu terénu.  
Likvidace odpad  bude probíhat podle příslu n ch předpis . U materiálu, kde je to mo né musí b t 
zvolena jejich recyklace. Vznikl  odpad vhodn  k recyklaci musí b t nabídnut k recyklaci. Ulo ení na 
skládku takového odpadu je mo né pouze v případ , e nebyl vhodn  k recyklaci. Spaliteln  odpad je 
nutné nabídnout ke spálení do spalovny komunálního odpadu. Nespaliteln  odpad bude ulo en na 
skládku. Na stavb  se nebude vyskytovat odpad, je  by podléhal zvlá tním opatřením. 

h) Bilance zemních prací, po adavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina vyt ená z prostoru pod nov  dostavovan mi křídly bude pou ita k vyrovnání terénních 
nerovností v případ  přebytku bude odvezena na příslu nou skladku. 

i) Ochrana ivotního prostředí při v stavb  
 B hem provádd ní stavebních prací budou dodr eny SN DIN 18 920 Ochrana strom , porost  
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, tak jako i normy související ( SN DIN 18 915  Práce s 
p dou , SN DIN 18 916 v sadba rostlin , SN DIN  18 917 zakládání trávník  , SN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací zařízení , SN DIN  18 919 Rozvojová a udr ovací péče o 
rostliny). 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveni ti, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jin ch právních předpis  
 Dokumentace zodpovídá po adavk m Vyhlá ky eského úřadu bezpečnosti práce č.  324/1990 

Sb. o bezpečnosti práce a technick ch zařízení při stavebních pracech ve zn ní č. 363/2005 Sb.  

Při provádění stavebních prací bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, tak jako další závazné předpisy upravující bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. Vedení stavby zvolí koordinátora bezpečnosti práce a pověří ho výkonem 
činnosti. Koordinátor bude docházet podle potřeby, nejméně však 1 x za měsíc.  

Je nutné zabránit přístupu do pracovního prostoru ( dotčeny všechny činnosti na stavbě). Na pracovišti, 
kde budou probíhat stavební práce, musí být zakázán vstup nepovolaným osobám. Zákaz je nutné 
viditelně označit u všech přístupů na staveniště. Vedení stavby je povinno poučit všechny pracovníky na 
stavbě o zásadách BOZP pro jejich pracovní úkony a poté ručí za to , že pracovnící budou ukonávat tyto 
dané úkony , o kterých byli řádně poučeni. Všechna nebezpečná místa a volné prostory musí byt 
zabezpečeny proti pádu osob i materiálu.  

Při budování lešení je nutné dodržet :  
ČSN EN 1811-1 2.3) Dočasné stavební konstrukce  
ČSN EN 1810-1 (2) Fasádní dílcová lešení 
ČSN EN 1812  Podepřená lešení - požadavky na provedení a obecný návrh  

Během provádění montáží je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky potřebné kvalifikace a 
oprávnění  ( ČSN zákon č. 309/2006 Sb. a souvisejících Nařízení vlády v platném znění a další předpisy 
jednotlivých vykonávaných činností).  

Všechny pracovní úkony je nutné zaznamenat do stavebního deníku. 

k) Úpravy pro bezbariérové u ívání v stavbou dotčen ch staveb 
 V pr b hu v stavby nevznikají po adavky na bezbariérovost stavby. 

l) Zásady pro dopravní in en rská opatření 
 Ulice ,,Za Elektrárnou’' bude slou it jako dopravní spojení na stavbu, rovn  ulice v stavi t  
(p í zóna) bude slou it jako přístup stavebních stroj  na stavbu. Vjezdy budou označeny dle platn ch 
dopravních norem a bezpečnosti provozu . Bude vypracován analytick  plán k záboru dopravních 
komunikací a časov  harmonogram z d vodu převozu objemn j ích ocelov ch konstrukcí je  jsou 
součástí objektu. Tyto přílohy nejsou předm tem této dokumentace. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opatření 
proti účink m vn j ího prostředí při v stavb  apod.) 
 Nejsou stanoveny ádné speciální podmínky. 

n) Postup v stavby, rozhodující dílčí termíny 
 Postup v stavby bude probíhat v n kolika etapách. Ty budou stanoveny po v b ru dodavatele. 
Dodavatel je povinen nahlásit časov  harmonogram a dílčí termíny příslu nému stavebnímu úřadu a 
musí s tímto úřadem koordinovat postup v stavby.





























 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   ATIKA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   2  Dörken Delta-Reflex  0,0003       0,170  400000,0 
   3  Keramzitbeton 1  0,050       0,280  8,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Baumit XPS-R  0,200       0,030  70,0 
   7  Štěrk  0,060       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   LODŽIE 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   2  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Baumit XPS-R  0,120       0,030  70,0 
    5  Polyuretan tuhý  0,020       0,250  50000,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA LODŽII 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,150       0,180  157,0 
   2  Polyetylén LD  0,005       0,330  94000,0 
   3  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   4  Isover Akustic SSP 2  0,030       0,044  1,0 
   5  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   6  Isover Isophen  0,150       0,042  1,0 
   7  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   3  Isover Isophen  0,150       0,042  1,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,077 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Isophen). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,077 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0188 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,6520 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Statická část

Návrh ocelové ztu ující konstrukce sko epiny

A) Základní popis problematiky: 

 V návrhu je počítáno s ubouráním bočních křídel, které zachytávají vodorovné síly, které jsou 
vnášeny skořepinou zastřešující halu. Proto je nutné navrhnout systém, který zachytí vodorovné síly. 

Svislé složky působení budou přenášeny rozšířenou konstrukcí svislých podpor. K zachycení 
vodorovných složek sil máme dvě možná řešení. První je možnost aplikace šikmých podpěr v 

prostorách atria, které mohou být architektonicky pojaté (viz. varianta 1) a nebo umístit do míst paty 
skořepiny táhlo a propojit tak paty skořepiny mezi sebou a vynulovat tak vodorovné složky sil. 

 V projektu byla použita varianta 2 -tj. použití táhla propojující paty skořepiny. Díky tomuto 
principu může být atrium mezi skořepinou a hotelovým křídlem využito pro zeleň a je vzdušnější než v 

případě varianty 1. 

 Následně byl proveden předběžný návrh na průměr ocelového táhla ze zatížení, které bylo 

odhadováno na základě dostupných zdrojů o skladbě skořepiny haly. 

B) Zatížení 

Stálé zatí ení - v sek 1,0 x 1,0 m

Druh  hmotnost (kg/m2)  char. zat. (kN/m2)  návrh. zat. (kN/m2) 
krytina - měď. plech  5,3    0,053    0,0716 
překližka   3,1    0,031    0,0419 
tep. izolace   5,92    0,059    0,0797 
ocelová deska   3,1    0,031    0,0419 
doplňkové kce  4,0    0,040    0,0540  
 
celkem:   21,42    0,2142    0,2892

Prom nné zatí ení - v sek 1,0 x 1,0 m
Druh   Sk (kPa)   výpočet   S (kPa)  

sníh (lok. Praha)  0,7    0,8*1*1*0,7   0,56

Bodové uchycení spojovacího mostu a dal ích konstrukcí (táhel atd.)

Zavedena bezpečnostní přirážka k zatížení = 1,45 x ZATÍŽENÍ (pozn. strana bezpečnosti)

Rozměr mezi hlavními nosníky stávající konstrukce skořepiny = zatěžovací šířka = 15,5 metrů 

-> 15,5 x Rx (výsek 1,0 x 1,0 metru) = Výsledná síla v táhlu 

Pro v počet vnit ních sil ve sko epin  byl pou it program Edubeam - program neumí pracovat 

s k ivkami a proto byl oblouk sko epiny rozd len do 20-ti segment



C) Výpočet reakcí 

V počet vnit ních sil bez spojení táhlem - v počet proveden s dv ma nepohybliv mi klouby

a) Deformovaný tvar 

b) Momentové zatížení�

c) Normálové síly 

d) Posuvné síly 



e) Reakce 

V sledné reakce jsou Rx = 40,81 kN a Rz = 47,14 kN

Síla p ená ená ze sko epiny do táhla je R = Rx *15,5 = 632,555 kN

Následn  byl princip ov en dodáním táhla do v počtu.

a) Deformovaný tvar 

b) Momentové zatížení 

Uzel x [~m] y [~m] z [~m] u [~m] w [~m] phi [~rad] Rx [~N] Rz [~N] Rm [~Nm]

1 0 0 0 0 0 0 40.805077 -47.137894 -25.597785

2 3.25 0 -4.2 -9.3119102 -6.8135404 3.1465443 - - -

3 6.5 0 -7.45 -18.043331 -15.188338 1.759063 - - -

4 9.75 0 -9.96 -20.096758 -17.498371 -0.16149375 - - -

5 13 0 -12.1 -18.354214 -14.503398 -1.5534957 - - -

6 16.25 0 -13.8 -15.109118 -7.9268857 -2.3006656 - - -

7 19 0 -15.12 -11.908548 -0.93252799 -2.8027062 - - -

8 22.25 0 -16.1 -9.15342 8.7222639 -2.8938267 - - -

9 26 0 -16.8 -7.7109555 17.325834 -1.3709543 - - -

10 29.25 0 -17.2 -7.2730728 20.973626 -0.8553896 - - -

11 32.5 0 -17.3 -7.2277136 22.799602 -0.25536194 - - -

12 35.75 0 -17.1 -7.2242167 22.566343 0.4066586 - - -

13 39 0 -16.8 -7.0228991 20.266264 0.96339273 - - -

14 42.25 0 -16.1 -6.2255261 16.510175 1.3199154 - - -

15 45.5 0 -15.1 -4.8075744 11.861226 1.5041418 - - -

16 48.75 0 -13.75 -2.7731747 6.9302404 1.4942533 - - -

17 52 0 -12.1 -0.48646001 2.3955833 1.2445768 - - -

18 55.25 0 -10.05 1.5510501 -0.86328514 0.71477225 - - -

19 58.5 0 -7.45 2.4946381 -2.0707985 0.025167899 - - -

20 61.75 0 -4.2 1.6030351 -1.208281 -0.48699677 - - -

21 65 0 0 0 0 0 -40.805077 -47.253132 21.111296



c) Normálové síly 

d) Posuvné síly�

e) Reakce 

Uzel x [~m] y [~m] z [~m] u [~m] w [~m] phi [~rad] Rx [~N] Rz [~N] Rm [~Nm]

1 0 0 0 0 0 0 -2.5523472e-12 -47.137889 -25.597302

2 3.25 0 -4.2 -9.3116996 -6.8133777 3.1464529 - - -

3 6.5 0 -7.45 -18.04275 -15.187804 1.7589321 - - -

4 9.75 0 -9.96 -20.095832 -17.497391 -0.1616335 - - -

5 13 0 -12.1 -18.352997 -14.501978 -1.553624 - - -

6 16.25 0 -13.8 -15.107703 -7.9250868 -2.3007682 - - -

7 19 0 -15.12 -11.907016 -0.93048751 -2.8027778 - - -

8 22.25 0 -16.1 -9.1518384 8.7244709 -2.8938565 - - -

9 26 0 -16.8 -7.7093708 17.328056 -1.370932 - - -

10 29.25 0 -17.2 -7.2714992 20.975758 -0.85535648 - - -

11 32.5 0 -17.3 -7.2261438 22.801609 -0.25531816 - - -

12 35.75 0 -17.1 -7.2226372 22.568191 0.40671242 - - -

13 39 0 -16.8 -7.021302 20.267922 0.96345559 - - -

14 42.25 0 -16.1 -6.2238823 16.511616 1.319986 - - -

15 45.5 0 -15.1 -4.805857 11.862427 1.504218 - - -

16 48.75 0 -13.75 -2.771352 6.9311889 1.4943324 - - -

17 52 0 -12.1 -0.48450703 2.3962752 1.244655 - - -

18 55.25 0 -10.05 1.5531586 -0.86283974 0.71484485 - - -

19 58.5 0 -7.45 2.4969208 -2.0705708 0.025228114 - - -

20 61.75 0 -4.2 1.60548 -1.2082155 -0.48695877 - - -

21 65 0 0 0.0025295425 0 0 - -47.253137 21.110497



D) Návrh tyče Freyssibar od výrobce Freyssinet a.s. o průměru 36 mm 

D) Ověření protažení tyče pod silou 

délka lana = L = 65 metrů 

Youngův modul pružnosti lana = E = 170 GPa 

plocha průřezu lana = A = 1018 mm2 

∆L = (N*L) / (E*A) = (632,555*65) / (170*1018) = 0,238 m 

->velikost protažení tyče je nepřípustné! 

E) Návrh tyče Freyssibar o průměru 40 mm 

∆L = (N*L) / (E*A) = (632,555*65) / (170*1257) = 0,192 m 

->velikost protažení tyče je nepřípustné! 

F) Návrh tyče Freyssibar o průměru 50 mm 

∆L = (N*L) / (E*A) = (632,555*65) / (170*1257) = 0,123 m 

-> posun podpory na každé straně o 0,123/2 = 6,1 cm - Lze umožnit dotažením kotvy 

-> VYHOVUJE

G) Návrh kotvení 

Dle stránek výrobce Freyssinet a.s. 
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ást technického zařízení budov

Návrh větrání, vytápění a chlazení vnitřních prostor

A) Základní popis problematiky:

 Jedná se o návrh systému na vytápění, chlazení a větrání ve víceúčelovém objektu. Tento objekt 
vznikl konverzí budovy hokejové haly (Tip Sport arény) na pražském výstavišti. V této konverzi se 
vyskytuje více provozů, od hotelových lůžek až po mokré wellness provozy nebo bazén. Proto byla 
stavba rozčleněna do úseků, pro které byly přehledně do tabulek zapsány informace o vnitřních 
návrhových podmínkách (teplota vzduchu) a k těmto podmínkám dále doplněny systémy vytápění, 
větrání, chlazení, plocha zóny, násobnost výměny vzduchu za hodinu a objem vyměněného vzduchu za 
hodinu. 

B) Napojení na inženýrské sítě

B.1) Kanalizace 

Budova bude připojena na veřejný kanalizační řad, který se nachází v ulici U Výstaviště. Přípojka 
bude kontrolovatelná revizními šachtami umístěnými dle maximálních vzdáleností, protože ulice U 
Výstaviště není v těsném sousedství s řešenou budovou. Vnitřní kanalizace bude dělena na 3 
samostatné celky - 2 křídla hotelů a celek bazénu/wellnes. Tyto 3 celky se budou připojovat v 
připojovacích šachtách vně budovy. Dešťová voda ze střechy bude za pomoci střešních vpustí 
vpouštěna do objektu a svedena do nádrží v 1.PP. Zde bude uskladněna a dále využívána ke 
splachování WC v hotelovém objektu. 

B.2) Vodovod 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad skrze 3 samostatné vodovodní přípojky. Dělení na 
celky bude stejné jako v případě kanalizace - 2 křídla hotelových pokojů a celek bazénu/wellness. 
Ohřev TV pro hotelová křídla bude probíhat v úrovni 1.PP, kde budou instalovány výměníky tepelného 
napaječe / voda. Ohřev vody pro bazén/wellness provoz bude probíhat v úrovni 4.NP, kde je umístěno 
technologické zázemí bazénů. Teplá voda bude distribuována do všech potřebných výtokových 
armatur. V objektu bude instalováno cirkulační potrubí. 

C) Vzduchotechnika, vytápění a větrání - koncepce

Hotelové pokoje 

Vytápění a chlazení hotelových pokojů je řešeno pomocí multi-splitových jednotek. Centrální jednotky 
jsou umístěny v zázemí pokojských. Na každé patro jsou zapotřebí 2 centrální jednotky, které zásobují 
vždy 8 nebo 9 místností hotelových pokojů teplou a chladnou kapalinou v potrubí. Každý hotelový pokoj 

má svojí vlastní koncovou split jednotku, která se stará o udržování nastavené teploty v místnosti. K 
vytápění pokojů je dále doplněné otopné těleso umístěné u obvodové stěny (fasádní stěna), které dává 
uživateli možnost vytápění bez hluku. Jako centrální jednotky jsou navrženy jednotky Sinclair MS-
E56AIN (viz. příloha) o výkonu chlazení 16kW a topení 18kW. Odvod a přívod venkovního vzduchu k 
jednotkám je realizován skrze mřížky umístěné na fasádě lodžie. Koncové jednotky nejsou 
speciÞkov‡ny, budou vybr‡ny v z‡vislosti na výběrovém řízení dle cenového kritéria. Větrání hotelových 
pokojů je řešeno pomocí otvíravých oken. V hygienickém zázemí (koupelna s WC) jsou instalovány 
ventilátory pro odtah vzduchu s automatickým spínačem propojeným s osvětlením koupelny a toalety. 
Ventilátory budou pracovat s doběhem 10 minut po vypnutí osvětlení. 

Sportovn’ provozy (squash, bowling, posilovna a Þtness) 

Řešení těchto prostor je navrženo VZT. Přívod čerstvého vzduchu, vytápění i chlazení bude probíhat 
za pomoci vzduchotechnického potrubí s hlavní vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v 1.PP a s 
přívodem vzduchu skrze fasádu (mřížky) s vyústěním v atriu. Vnitřní systém distribuce vzduchu v zóně 
bude řešen na principu faincoil. V prostorách bowlingu a posilovny bude distribuce i odtah pravidelně 
rozmístěna v mřížce v podhledu, aby bylo zajištěno správné cirkulování a výměna vzduchu. V 
prostor‡ch squash centra a Þtness bude vyœstění primárně do prostor uzavřených (tj. sály nebo 
squashová hřiště), vedlejší prostory budou řešeny v pravidelném rozmístění v podhledu jako v případě 
bowlingu nebo posilovny. V prostorách zázemí, toalet a sprch budou instalovány ventilátory, které budou 
zajišťovat mírný podtlak a tím i potřebnou výměnu vzduchu. Ten bude nasáván skrze mřížky ve dveřích 
z hlavních prostor. 

Komerční plochy 

Řešení komerčních ploch je navrženo pomocí VZT jednotek. Ty jsou řešeny na principu fan-coil, aby 
bylo možné nastavení parametrů vzduchu pro jednotlivé komerční jednotky. Centrální jednotka pro 
úpravu čerstvého vzduchu je umístěna v 1.PP s vývodem a přívodem vzduchu přes fasádu v atriu. 
Každá komerční jednotka bude obsahovat vlastní menší jednotku na které bude možnost individuální 
úpravy přiváděného vzduchu. Distribuce bude zajištěna vířivými anemostaty. 

Bazén a wellness plochy 

Prostory bazénu a wellness mají oddělený systém vzduchotechniky. Strojovna je umístěna ve 4. NP v 
technické místnosti a nasávání čerstvého vzduchu je řešeno skrze mřížku na fasádě. Stejně tak i odvod 
znečištěného vzduchu. V tomto provozu je třeba dbát na fakt, že je zde vlhký provoz a proto je potřeba 
instalovat kvalitní vzduchotechnickou jednotku zaručující kvalitní odvlhčování vzduchu. Přívod vzduchu 
do prostor wellness je za pomoci vířivých anemostatů. Suchý vzduch do prostor bazénu bude přiváděn 
na prosklené plochy, s odtahem vzduchu nad vodní plochou. Je nutné, aby při provozu byl v prostorách 



bazénu udržován mírný podtlak, aby bylo zamezeno případnému vnikání par skrze netěsnými spoji 

konstrukcí do ostatních prostor a předešlo se tak narušení stavební celistvosti budovy. 

Recepce provozu bazénu / wellness a převlékárny 

Tyto prostory jsou zásobovány vzduchem ze vzduchotechnické jednotky umístěné v technologické 

zázemí v úrovni 1.NP. Větrání, vytápění i chlazení je zajištěno FC systémem s vyústěním vířivými 
anemostaty. 

Mořský svět 

Zde se opět uplat uje řešení VZT systémem. Větrání, vytápění i chlazení je zajištěno principem 
fancoil, aby bylo možné regulovat teplotu v závislosti na různých částech okruhu. Vyústění je navrženo 

vířivými anemostaty. Centrální jednotka bude umístěna v technologickém zázemí v 1.PP. Ta bude 
upravovat potřebný objem čerstvého vzduchu. 

Vinárna 

Řešeno systémem VZT. Větrání, vytápění i chlazení za pomocí vzduchotechnické jednotky. Přívod 
vzduchu pod stropem ve střední části tubusu a odvod na částech bočních, aby se zamezilo šíření 

pachů. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna vždy nad hygienickou částí přiléhající ke ztužujícímu 
mostku. Ve zmíněné hygienické části bude zajištěn odtah vzduchu ventilátory a vytvořen tak mírný 

podtlak. Vstup do vinárny je řešen zádveřím, ale bude zde instalována i mírná vzduchová clona stojící 
jednotkou.  

E) Přílohy

Technické listy centrální vzduchotechnické jednotky 

D) Výkresová část

Zónování 1.NP 

Zónování 2.NP 

Zónování 3.NP 

Zónování 4.NP 

Zónování 5.NP 

Řešení trasování 2.NP - výsek hotelové části




















