
DIPLOMOVÁ PRÁCE
AKADEMICKÝ ROK:

2016-2017 LS
JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA:

Bc. STANISLAV HÁK

PODPIS:

E-MAIL: hak.standa@seznam.cz

UNIVERZITA:
ČVUT V PRAZE
FAKULTA:
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6
STUDIJNÍ PROGRAM:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
STUDIJNÍ OBOR:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:
K129 - KATEDRA ARCHITEKTURY
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
doc. Ing. arch. M. KOPŘIVA
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:
AREÁL VODNÍ REKREACE NA 
VÝSTAVIŠTI V HOLEŠOVICÍCH



2



3

OBSAH

Titulní stránka...........................................................................................................................................................1

Zadání diplomové práce......................................................................................................................................2

Obsah..........................................................................................................................................................................3

Základní údaje, anotace.......................................................................................................................................4

Pruvodní práva.......................................................................................................................................................5
Předdiplom - urbanismus..................................................................................................................................10

 Původní stav...........................................................................................................................................11

 Koncepce návrhu...................................................................................................................................12

 Dobrava....................................................................................................................................................13

 Nadhledová perspektiva....................................................................................................................14

 Situace širších vztahů..........................................................................................................................15

 Doplňkové perspektivy, řez územím.............................................................................................16

Diplomová práce..................................................................................................................................................17

 Architektonická část

  Situace......................................................................................................................................18

  Aktuální situace širších vztahů.........................................................................................19

  Půdorys 1.NP...........................................................................................................................20

  Půdorys 2.NP...........................................................................................................................21

  Půdorys 3.NP...........................................................................................................................22

  Půdorys 4.NP...........................................................................................................................23

  Půdorys 1.PP............................................................................................................................24

  Řezopohledy...........................................................................................................................25

  Pohledy.....................................................................................................................................26

  Vizualizace-od Průmyslového paláce............................................................................27

  Vizualizace-ze severozápadů............................................................................................28

  Vizualizace-hlavní pěší osa................................................................................................29

  Vizualizace-z jihovýchodu.................................................................................................30

  Schéma objektu.....................................................................................................................31

 Část konstrukcí pozemních staveb

  Stavební půdorys 1.NP........................................................................................................33 

  Stavební řez............................................................................................................................34

  Detail A - kotvení ETFE.......................................................................................................35

  Detail B - odtokový kanálek..............................................................................................36

  Detail C - souvrství střešního pláště..............................................................................37

 Část technické zařízení budov 

  Zónování 1.NP........................................................................................................................39

  Specifikaze zón 1.NP............................................................................................................40

 Část Ocelové a dřevěné konstrukce

  Návrh a posouzení sloupu................................................................................................42

  Konstrukční řešení...............................................................................................................43



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Diplomant:    Bc. Stanislav Hák

     e-mail : hak.stnada@seznam.cz

     telefon: 728 174 773

Název diplomové práce:  Areál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicích

     Aquatic and wellness recreacion at the Exhibition area in Holešovice

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva

Konzultanti:   doc. Ing. Vladimír Žďára, Csc.  (KPS-k124)

     Ing. Michal Netušil, Ph.D.  (ODK-k134)

     doc. Ing.  Vladimír Jelínek, Csc.  (TZB-k125)

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucíme diplomové práce i všem ostatním konzultantům za pomoc, podmětné 
připomínky a rady při konzultacích a za vedení průběhu předdiplomu a následně i diplomu.

PROHLÁŠENÍ

Tímto prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně na základě poskytnutých 
konzultacích s vedoucím diplomové práce a s výše zmiňovanými konzultanty.

         ..............................................................
          Bc. Stanislav Hák

ANOTACE

Předmětem diplomové práce je architektonická studie krytých bazénových provozů a venkovního koupaliště v sou-
ladu s funkčním zónováním Výstaviště a v kontextu s širšími urbanistickými vazbami celého areálu Výstaviště v Praze 7 
Holešovice. Stavba areálu se nachází na hranici mezi městskou zástavbou a parkem Stromovkou, snaží se tak respekto-
vat obě tyto formy pomocí svého elegantního organického tvaru.  Dominantní je především střecha objektu, která 
přechází do obvodového pláště a obaluje celou stavbu. Podstatná je také práce s úrovňovými pěšími komunikacemi 
navazující na vstup do objektu. 

Celou kompozici dotváří ještě druhá protilehlá budova kryté sportovní haly. Areál vodní rekreace obsahuje i řadu dalších 
rekreačních funkcí. V přízemí se nachází bazénová hala, která je přímo propojená s venkovním koupalištěm a prostory 
pro saunování. Dále se zde nachází velký prostor pro suchý wellness, masáže a solária. V patře je umístěna ledová 
plocha určená pro veřejné bruslení a juniorský hokej. V nejvyšším patře se nachází boulder. Ve vstupní hale je velká re-
staurace a kadeřnický salón. Parkování je situováno do suterénu.

Součástí diplomové práce je koncepce stavebního a konstrukčního řešení, zónování a specifikace prostorů v přízemí z 
hlediska technického zařízení budov. 

ANNOTATION

Subject of this diploma thesis is the archichitectural study of indoor pool facilities and outdoor swimming pool in ac-
cordance with the functional zoning of the Exhibition Grounds and in the context of the broader urbanistic links of the 
whole area of   Výstaviště in Prague 7 Holešovice. The building is located on the border between the urban development 
and the Stromovka park, trying to respect both of these forms with its elegant organic shape. Dominant is above all the 
roofing of the building, which passes into the circumferential shell and covers the entire building. It is also important  
work with level pedestrian traffic connected to the entrance of the building.

The second, opposite building, covered sports hall, completes the whole composition. The aquatic recreation complex 
also contains many other recreational uses. On the ground floor there is a swimming pool which is directly connected 
to an outdoor swimming pool and sauna area too. There is also a large area for other wellness, massages and solariums. 
On the second floor there is an ice rink designed for public skating and junior hockey. On the last floor there is a boulder. 
There is a large restaurant and a hairdressing salon in the lobby. The parking is situated in the basement.

Part of the diploma thesis is the concept of the construction and construction solution and zoning and specification of 
the ground floor premises terms of technical devices.
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A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Areál vodní rekreace
Místo stavby: Praha – Výstaviště Holešovice
Předmět dokumentace: Architektonická studie

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Není předmětem této práce

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Jméno a příjmení: Stanislav Hák
Místo trvalého pobytu: V Zahradách 324, Kutná Hora

A.2 Seznam vstupních podkladů
Zadání diplomové práce ČVUT v Praze, Fakulta stavební, LS 2016/2017
Mapové podklady dostupné na internetu

A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území:

Praha – Výstaviště Holešovice, (rozsah území vychází z urbanistické studie)
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):
Řešené  území  se  nachází  v  oblasti  ocharného  pásma  pražské  památkové
rezervace.  Pozemek  je  veden  jako  památkově  chráněné  území  a  nemovitá
kulturní památka. 

c) Údaje o odtokových poměrech:
Dešťová voda bude likvidována na vlastním pozemku v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb.

d) Údaje  o  souladu s územně plánovací  dokumentací,  nebylo-li  vydáno  územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:
Projekt je v souladu s územní studií (předdiplomní projekt)

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  popřípadě  s regulačním
plánem  v rozsahu,  ve  kterém  nahrazuje  územní  rozhodnutí,  a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu
s územně plánovací dokumentací:
Předdiplomní projekt nahrazuje územní rozhodnutí.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
Všechny stavební práce a úpravy budou provedeny v souladu s ustanovením
269/2009  Sb.  o obecných  technických  požadavcích  na  využívání  území
v platném znění a vyhlášku 501/006 Sb. v platném znění.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Případné požadavky dotčených orgánů budou respektovány při realizaci stavby.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:
Nebyly uděleny žádné výjimky.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:
V rámci projektu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) Seznam  pozemků  a  staveb  dotčených  umístěním  stavby  (podle  katastru
nemovitostí):
Prováděním  stavby  bude  dotčený  pozemek  stavby  a  komunikace  v místě
realizace přípojek technické infrastruktury. Všechny pozemky, kterých se stavba
dotkne jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Jmenovitě jsoou to pozemky
1819/2,1819/4,1819/25, 1819/5, 1819/26, 1819/12, 1819/13, 1819/25, 1864/1,
1864/2, 1819/10, 1867/3, 

A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novostavbu areálu vodních sportů na místě původního plaveckého
bazénu.. 

b) Účel užívání stavby:
Jsou zde navrženy funkce – parkování, plavecký a rekreační bazén, restaurace,
kadeřnictví, suchý wellness, mokrý wellness, veřejné bruslení, juniorský hokej,
bouldrová stěna a veškeré venkovní zpevněné a nezpevněné parkové plochy. 

c) Trvalé nebo dočasné stavby:
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje  o  ochraně  stavby  podle  jiných  právních  předpisů  (kulturní  památka
apod.):
Viz A.3 b)

e) Údaje o dodržení  technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Technické požadavky a požadavky na bezbariérové užívání staveb jsou splněny.

f) Údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících
z jiných právních předpisů:
Projektová  dokumentace  je  v  souladu  s platnými  normami  a  vyhláškami
a s požadavky dotčených orgánů státní správy a případných účastníků řízení.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:
Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby:
Hlavní kapacita stavby tj. Koupající se lidé je uvažována na 500 osob, kteří se
vystřídají v intervalu cca 2h.

i) Základní bilance stavby:
Nebyly předmětem diplomové práce.

j) Základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje  o  realizaci  stavby,  členění
na etapy):
 Časové plánování nebylo předmětem diplomové práce.

k) Orientační náklady stavby:
Orientační náklady na stavbu objektu jsou cca 1 500 000 000Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba je členěna na objekty:

S01 Hlavní objekt, ve kterém se nachází bazénová hala a ledová plocha.
S02 Krytá sportovní hala, ta však v podrobnosti nebyla předmětem diplomové

práce.
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B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku:
Řešené území (Výstaviště Holešovice) se nachází na území Prahy 7. Stavba se
nachází na pozemku v severní části výstaviště na severovýchodním okraji. Na
jižním kraji pozemku je svah o výšce zhruba 7m, který se směrem do pozemku
rychle  svažuje.  Zbytek  území  je  rovinatý.   Na  tomto  pozemku  se  nachází
plavecký bazén, křižíkův pavilon  a divadlo Spirála, které  budou v rámci podle
urbanistického návrhu odstraněny. 
Před  realizací  je  nutný  geologický  průzkum.  Pro  novostavbu  však  bude
využívána část pozemků po demolici stávajících budov, tudíž je lze prohlásit
za únosné.

b) Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):
Průzkumy v řešeném území nebyly provedeny.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
V řešeném území se nacházejí ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Řešené území se nenachází v záplavovém území. Nenachází se v poddolované
oblasti.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území:
Stavba je vedena přes několik pozemků ,které však pvšechny patří Hlavnímu
městu Praha. . Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Při realizaci by vlivem velikosti objektu došlo k rozsáhlým bouracím bracem na
původní  straré  zástavbě,  rušení  stávajících  parkovacích  ploch  a  některých
komunikací a kácení několika stromů, které se nacházejí v řešeném území.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (trvalé/dočasné):
Stavba vychází z nové urbanistické studie celého areálu.

h) Územně  technické  podmínky  (možnost  napojení  na  stávající  dopravní
a technickou infrastrukturu):
Pozemek  je  přímo  napojen  na  přilehlou  komunikaci  typu  C  a  podle
urbanistického náávrhu dojde i  rozsáhlým změnám ve vedení komunikací  c
rámci celého výstaviště. 
V místě stavby se nachází sítě infrastruktury. Budou posouzeny jejich kapacity
vzhledem k  potřebám nového  objektu  a  navrženy změny pro  dostatečnou
obsluhu stavby.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
Nejsou žádné podmiňující investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je členěna na objekty:

S01 Hlavní objekt, ve kterém se nachází bazénová hala, parkování, plavecký a
rekreační bazén, restaurace, kadeřnictví, suchý wellness, mokrý wellness,
veřejné bruslení, juniorský hokej, bouldrová stěna

S02 Krytá sportovní hala, ta však v podrobnosti nebyla předmětem diplomové
práce.

Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Využití  jednotlivých  ploch  vychází  z urbanistické  studie.  Zbouráním  dvou
Kžíkových  pavilonů  se  uvolní  hlavní  pěší  tepna  ze  stromovky,  která  volně
prochází  mezi  objekty  aquacentra  a  kryté  sportovní  haly  dalé  směrem  z
výstaviště.  Další  důležitá  pěší  osa,  která  je  držena  a  zakomponována  do
návrhu stavby je zpoza průmyslového paláce, která je rampově vedena kolem
objektu aquacentra a volně se napojuje na hlavní osu celého výstaviště. Ta
dále pokračuje k plánované železniční zastávce a lávce na císařský ostrov. Z
této  nadzemní komunikace je zřízen hlavní vchod do obou nových objektů ze
společných  shromažďovacích  prostor  na  spodní  pěší  komunikací.  Pozice  a
natočení stavby je z důvodu dobré orientace ke světovým stranám, tak aby se
bazénové  plochy  otevřely  k  jihu.  Umístění  areálu  vodní  rekreace  v  rámci
celého výstaviště vychází z urbanistického návrhu z předdiplomu, vytváříme
tak  jednak  v  zadní  části  výstaviště  komplexní  sportovní  zónu  a  druhak
nahrazujeme funkci bazénu, který tu stál původně. Směrem k jihu je pak na
volném prostoru před budovou AVR venkovní  koupaliště.  Na jihovýchodním
okraji pozemku je zřízen vjezd do podzemních garáží pod budovou AVR.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení:

Kompozice tvaru této budovy vychází z místa, kde se stavba nachází. Funguje
jako  přechod  mezi  městskou  urbanisovanou  zástvabou  a  rozvolněnou  a
zklidněnou harmonickou plochou parku Stromovka. Svým organickým tvarem
se tak snaží  plynule navázat na přírodní část výstaviště. Svými proporcemi
však navazuje na veletržní palác a navrhovanou galerii pro slovanskou epopej.
Hlavní motivem celé stavby je organický tvar střešního pláště, který na jižní a
ceverní  straně  přechází  až  k  zemi.  V  jižní  části  je  pod  konstrukcí  střechy
vedena i  pěší  lávka.  Konstrukce střechy je  tvořena ocelových  svařovaných
profilů, které tvoří trojúhelníková pole o stranách zhruba 6m. Tato konstrukce
je podporována rozvětvenými sloupu ve vnitřím prostooru stavby a po obvodu
betonou stěnou a ocelovými sloupy u bazénové haly. Na severozápadní straně
se nachází barénová hala, která je stěžejním prvkem celé stavby. Střešní plášť
nad  touto  halou  je  tvořen  z   pneumatických  polštářů  z  ETFE  folie,  Je  tak
zajištěno  lehké  prusvitné  zastřešení.  Stěny  bazénové  haly  na  JZ,  jsou
celoskleněné  z  důvodů prohřívání  haly  a  bazénů sluncem.  Na  fasádě  jsou
prokresleny  rozvětvené  sloupy,  které  zcelů  dojem  z  celého  prostoru  i  na
zvenku. Zastřešní nad zbytkem objektu je řešeno střešním plášťěm viz. Detial
C v konstrukční části. Vrchni vrstva pláště je tvořena z plechu černé barvy.  Na
této střeše se nachází 3 světlíky otočeny k severu, které zajišťují  přirozené
světlo do prostoru s ledovou plochou v druhé části budovy. Ledová plocha se
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nachází  v  2.NP  nad  prostorem  bazénových  šaten.  Prostor  pro  bruslení  a
bazénovou halou bude oddělem pomocí izolažního skleněné stěny. Oba tyto
velké prostory, tak zůstanou pocitově a vizuálně propojeny. Obvodové stěny
kolem části  stavby  s  ledovou  plochou  budou   železobetonové  s  okenními
otvory.  Tyto  stěny  zajistí  prostorovou  tuhost  celé  konstrukce  a  zamezí
zahřívání  ledové  haly  slunečním  zářením.  Na  železobetonovou  obvodovou
stěnu je namontovaná průhledná textilní fasáda. Tato fasáda je kotvena přes
ocelovou konsturkci přímo do ŽB stěny. Hlavní vstup do objektu je z nadzemní
plošiny, která je seoučástí pěší lávky kolem budovy. Prostor vstupu  přilehlé
schodiště je zastřešeno membránou.
V  bazénové  hale  se  nachází  vlnový  bazén,  plavecký  bazén  25  m  s  pěti
drahami,  relaxační  bazén  s  vodním  barem,  dětský  bazén,  školní  bazén  a
výřivky. S venkovním bazénem je ten vnitřní propojen pomocí líné řeky, která
prochází skrz stěnu bazénové haly. V hale se nachází velký dobogán dlouhý
180 m zakončený v dojezdovém bazénu.  Nad částí  haly  se  nachází  ochoz
sloužící k občerstvení a odpočinku. Venkovní bazén navzuje na opalovací louku
a beachvolejbalové hřiště.
Uvnitř objektu se kromě bazénu a ledové plochy nachází i sauny s kapacitou
40 osob, suchý wellness a ve vstupní hale kadeřniství a restaurace. V 3.NP
jsou kanceláře pro vedení objektu a klubovny a ve čtvtém je zřízen bouldr.

B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V areálu nejsou navrženy žádné technologie. 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby
Objekt je bezbariérově přístupný a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby
Objekt splňuje požadavky pro bezpečnost při užívání stavby.

B.2.5 Základní charakteristika objektu
a) Stavební řešení:

Konstrukce střechy, která tvořená svařovanými profili do trojúhelníkových polý.
Je podpírána železobetonovou konstrukcí  a ocelovými sloupy rozvětvenými.
Objekt má 5 podlaží, jedno podzemní a 4 nadzemní se sportovní volnočasovou
náplní.

b) Konstrukční a materiálové řešení:
Konstrukční a materiálové řešení je uvedeno v části KPS.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Návrh staveb vyhovuje požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické řešení

Objekt  bude  zemním  vedením  napojen  na  distribuční  síť  nízkého  napětí
přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace
splaškových  vod bude řešena  napojením na veřejnou  kanalizaci  a  dešťově
vody budou likvidovány vsakováním na pozemku a odváděním do retenční
nádrže.  Zdrojem tepla  pro  přípravu  teplé  vody  je  odpadní  teplo  z procesu
mražení u ledové plochy a dohřívání pomocí plynových kotlů.

b) Výčet technických a technologických zařízení
Návrh a specifikace technických a technologických zařízení nebyl předmětem
diplomové práce.

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení
Není předmětem této práce
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

Není předmětem této práce. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

Není předmětem této práce. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:
Odolnost stavebních konstrukcí odpovídá požadavkům na požární bezpečnost.
Ocelové konstrukce budou optřeny protipožárním nátěrem, 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest:
Není předmětem této práce. 

e) Zhodnocení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně  nebezpečného
prostoru:
Odstupové  vzdálenosti  jsou  splněny.  Stanovení  požárně  nebezpečného
prostoru není předmětem dokumentace.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst:
Není předmětem práce. 

g) Zhodnocení  možnosti  provedené požárního zásahu (přístupové komunikace,
zásahové cesty):
Nástupní plocha pro požární zásah je bezprostředně před objektem.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení):
Provedení technických a technologických zařízení splňuje požadavky.

i) Posouzení  požadavků  na  zabezpečení  stavby  požárně  bezpečnostními
zařízeními:
Není předmětem projektu.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:
Není předmětem projektu.

B.2.8 Zásady hospodaření s     energiemi
a) Kritéria tepelně technického posouzení:

Není předmětem této práce. 
b) Energetická náročnost stavby:

Není předmětem této práce. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů:

Pro objekty nejsou navrženy alternativní zdroje energie.
B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a     komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.):
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Objekty  jsou  větrány  přirozeně  a  řízenou  ventilací,  vytápěny  dle  požadavků.
Požadavky  na osvětlení,  zásobování  vodou  a  odpady  jsou  taktéž  splněny.
Provedení stavby zamezuje šíření hluku, vibrací a prašnosti.

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Ochrana před pronikáním radonu je řešena odpovídající izolací.
b) Ochrana před bludnými proudy:

Bludné proudy se v oblasti nevyskytují.
c) Ochrana před technickou seizmicitou:

Technická seizmicita se v objektu nevyskytuje.
d) Ochrana před hlukem:

V souvrství obvodového pláště je uvaována akustická izolace.
e) Protipovodňová opatření:

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury:

Veškerá technická infrastruktura je napojena před pozemkem, přípojky jsou
kolmé na nově vybudované sítě.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Není předmětem této práce. 

B.4 Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení:

Výjezd na pozemek je určen pouze pro zásobování jednotlivých objektů. Vjezd
je vždy na přilehlou komunikaci. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Výjezd není v kolizi s dopravní situací na dané komunikaci.

c) Pěší a cyklistické stezky:
Pozemek je napojen na pěší komunikace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy:

Terénní  úpravy jsou navrženy tak,  aby byl  co nejvíce respektován původní
terén. 

b) Použité vegetační prvky:
Nově vysazené stromy, keřový porost a okrasná zahrada nejsou předmětem
této práce. 

c) Biotechnická opatření:
Není předmětem této práce. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana  rostlin  a živočichů  apod.,  zachování  ekologických  funkcí  a  vazeb
v krajině):

Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostření.
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

Ekologická území jsou zachována. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.
e) Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů:
Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečností pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:
Všechny požadavky jsou splněny. 

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Stavba  bude  zásobována  elektrickou  energií  z veřejné  sítě  ze  zřízeného
rozvaděče  pro  stavbu.  Dodávka  vody  bude  zajištěna  provizorní  staveništní
přípojkou. WC pro stavebníky bude řešeno jako přemístitelné. 

b) Odvodnění staveniště:
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba bude prováděna na vlastním pozemku s výjimkou přípojek, které bude
provedeno za odpovídajících dopravních opatření.

d) Vliv napojení stavby na okolní stavby a pozemky:
Provádění  stavby  zasáhne  okolí  stavby  a  pozemky  zvýšením  prašnosti  a
hlučnosti, jejich intenzita bude regulována.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin:
viz. B.1 f)

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Maximální zábory staveniště by byly vyznačeny v potřebné situaci

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace:
V průběhu stavby budou produkována redukovaná množství odpadů. Odpad
bude průběžně odvážen na skládku.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo odvoz zemin:
Přebytek  zeminy  bude  rozmístěn  na  pozemek  a  využit  v rámci  terénních
úprav. Přebytečné množství bude odvezeno na skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:
Během výstavby bude zamezeno nadměrné prašnosti a hluku odpovídajícími
technickými zařízeními.

j) Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  pro  práci  na  staveništi,  posouzení
potřeby  koordinátora  bezpečnosti  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů:
Při  práci  na  staveništi  budou  dodržovány  zásady  BOZP.  Koordinátor  bude
docházet dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání, výstavbou dotčených, staveb:
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Není potřeba provádět úpravy pro bezbariérové užívání.
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

Omezení  vzniknou  pouze  v průběhu  realizace  přípojek  technické
infrastruktury.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Během provádění stavby není potřeba zajistit žádná speciální opatření.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Stavba bude prováděna běžnými postupy. Stavba bude prováděna pět let.

V Praze dne 20. 5. 2017          Bc. Stanislav Hák
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PŮVODNÍ STAV
11PŘEDDIPLOM - URBANISMUS

Urbanistický návrh vychází z počátečních 
podmínek území. Snaží se využít silné stránky a 
naopak potlačit ty slabé.

Silným motivem je zde hlavní severojižní 
historická osa probíhající skrz Průmyslový palác, 
která dnes bohužel neplní dostatečně svou funkci 
a proto se snažíme její důležitost maximálně 
zdůraznit. Zachováváme a posilňujeme také 
druhou osu ve směru na Šlechtovu restauraci ve 
Stromovce.

Samotný park Stromovka je velkým tahákem 
pro návštěvníky areálu. Vytváříme maximální 
otevřenost a prostup parku do výstaviště. Dalším 
atraktivním cílem je Císařský ostrov, který může 
v budoucnosti nabídnout spousty aktivit a mimo 
jiné propojení až do Troje. Blízkost stanice 
metra Nádraží Holešovice areál velmi dobře 
zpřístupňuje hromadnou dopravou, proto návrh 
počítá s propojením na tento dopravní uzel.

Velkým záporem území je izolovanost areálu, ať 
už dvěmi železničními tratěmi, tak i oplocením 
výstaviště na území stromovky. Cílem návrhu 
je tedy maximální zpřístupnění a odstranění 
současných bariér.

Nestabilní urbanistická struktura na východě 
území se zestárnutými objekty bez kvalitního 
veřejného prostoru je další slabou stránkou. 
Náš návrh s ní nakládá radikálně, nicméně ne 
bezdůvodně. Vytvoření zcela nové zástavby 
vytvoří kvalitnější prostory, posílí důležité 
komunikační osy, zpřístupní i nevyužívané části 
a revitalizuje poškozené prostory.



KPONCEPT NÁVRHU
12PŘEDDIPLOM - URBANISMUS

Koncept návrhu a samotný návrh navazuje na 
předešlé analýzy. Hlavním tvůrcem návrhu jsou 
tedy důležité pěší osy v areálu. Zmíněné historické 
osy posilujeme a vytváříme další s návazností na 
metro a na obytnou část Holešovic. 

Řešené území se stane maximálně přístupné 
jak z parku Stromovka tak z blokové zástavby v 
jižní části. Toho docílíme odstraněním oplocení v 
parku a zahloubením jižní tratě. Městskou část v 
návrhu rozšiřujeme a posouváme charakter ulic 
až do výstaviště. Vliv Stromovky se také může 
volně posouvat dovnitř území. Areál se tak stane 
bezprostředně navazující na jak na obytnou čtvrť 
tak na relaxační území parku. Při setkání těchto 
dvou funkcí vzniká velmi zajímavá a atraktivní 
přechodová část.

V areálu se snoubí také dvě dominantní funkce. 
Je to využití kulturní a sportovní. Sportovní 
část je vytvořená v severní části, kde se náchází 
aquacentrum, motocrossová dráha, venkovní 
sportoviště, bruslařská dráha navazující na trasy 
Stromovky atd. Je zde umístěna také open-air 
zóna pro konání venkovních koncertů.

V kulturní části je hlavní dominantou výstavní 
Průmyslový palác s novou dostavbou vyhořeléhou 
křídla. Je zde vytvořen objekt pro umístění 
Slovanské epopeje, nový hotel s kongresovou 
funkcí, divadlo či obchodní galerie. Svou funkci 
si zachovávají objekty jako je planetárium nebo 
Maroldovo panorama.

Ve zcela jižní části je navýšena kapacita bytové 
zástavby spolu s veřejnou vybaveností. Nová pěší 
obchodní třída s tramvají dominuje této části.



DOPRAVA
13PŘEDDIPLOM - URBANISMUS

Dopravní řešení přináší usnadnění pohybu 
pěších, vyšší dostupnost výstaviště hromadnou 
dopravou a redukci ale zároveň zjednodušení 
automobilové dopravy.

Vlaková doprava se stane důležitým obsluhujícím 
prvkem, neboť jsou vytvořeny dvě nové stanice. 
Severní trať zůstáva beze změny. Jižní bude 
zahloubena, odstraní se tak významná bariéra k 
obytné čtvrti.

Tramvajová trať zůstává beze změny na svém 
místě. Její funkci a městotvornou schopnost 
využíváme při vytvoření zmíněné pěší zóny s 
tramvají. Pěší charakter je zachován na většině 
území výstaviště.

Z areálu je odstraněna tranzitní automobilová 
doprava. Ta bude vedena pouze ve směru z 
trojského mostu na severojižní magistrálu. 
Kritický podjezd pod železniční tratí bude 
dostatečně rozšířen. Spojení na Letnou bude 
zprostředkováno ulicí Veletržní. Přístup do areálu 
budou mít pouze rezidenti a návštěvníci. 

Vjezd do areálu je umožněn z ulice Partyzánská v 
návaznosti na ulici Na Zátorách. Zde bude vytvořen 
další podjezd pod železniční tratí. Návštěvnící 
budou moct vjet přímo do centrálního parkingu 
pod kongresovým hotelem, nebo jet dále, již 
na povrchu, do dalších částí území. Svůj vlastní 
parking má aquacentrum, divadlo s multifunkční 
halou a v omezeném přístupu i Průmyslový palác.



PERSPEKTIVNÍ POHLED
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SITUACE
15PŘEDDIPLOM - URBANISMUS 0 100 m



PERSPEKTIVNÍ POHLEDY, ŘEZ ÚZEMÍM
16PŘEDDIPLOM - URBANISMUS 0 75 m
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SITUACE
18ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:700

VJEZD DO GARÁŽÍ

ZASTŘEŠENÍ HLAVNÍHO VSTUPU

SPORTOVNÍ HALA

VENKOVNÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚVISUTÁ PĚŠÍ KOMUNIKACEOPALOVACÍ LOUKABEACH VOLEJBAL VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ

ZASTŘEŠENÍ NAD BAZÉNOVOU HALOU Z ETFE PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI SVĚTLÍKY

DĚTSKÝ BAZÉN

LÍNÁ ŘEKA

VÍŘIVKA

VENKOVNÍ BAZÉN
BAZÉN S ATRAKCÍ

KRYTÉ SCHODIŠTĚ



SITUACE S UPRAVENÝM OBJEKTEM AQUACENTRA
19ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 0 100 m



PŮDORYS 1.NP
20ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

DĚTSKÝ BAZÉNPLAVECKÝ BAZÉN 25M

VÍŘIVKY

ŠKOLNÍ BAZÉN

DOJEZD TOBOGANU

BAR

VLNOVÝ BAZÉN

RELAXAČNÍ BAZÉN

B

B

A

C

A

C



PŮDORYS 2.NP
21ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

B

B

A

C

A
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PŮDORYS 3.NP
22ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

B

B

A

C

A
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PŮDORYS 4.NP
23ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500
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PŮDORYS 1.PP
24ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

B
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A
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ŘEZOPOHLEDY
25ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

PODÉLNÝ ŘEZ A-A

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B PŘÍČNÝ ŘEZ C-C
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POHLEDY
26ARCHITEKTONICKÁ ČÁST M 1:500

+27,000
+27,000

+27,000+27,000

+0,000

+0,000+0,000

+4,500 +4,500

+0,000

+15,000

JIHOZÁPADNÍ POHLED

SEVEROZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ POHLED



PERSPEKTIVNÍ POHLED OD PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE
27ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



PERSPEKTIVNÍ POHLED ZE SEVEROZÁPADU
28ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



PERSPEKTIVNÍ POHLED - HLAVNÍ PĚŠÍ OSA ZE STROMOVKY
29ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



PERSPEKTIVNÍ POHLED Z JIHOVÝCHODU
30ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



SCHEMA OBJEKTU AQUACENTRA
31ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SE TŘEMI SVĚTLÍKYPNEUMATICKÉ POLŠTÁŘE Z ETFE FOLIE NAD 
BÁZENOVOU HALOU

HLAVNÍ NOSNÁ STRUKTURÁLNÍ 
KONSTRUKCE STŘECHY TVOŘENÁ 
TROJÚHELNÍKOVÝMI POLI

PROSKLENÁ FASÁDA V 
BAZÉNOVÉ HALE

TEXTILNÍ FASÁDA S POTISKEM 

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA S 
OKENNÍMI OTVORY

MEMBRÁNOVÉ ZASTŘE-
ŠENÍ HLAVNÍHO VCHODU 
A SCHODIŠTĚ

OCELOVÉ VĚTVENÉ SLOUPY NESOUCÍ 
STŘECHU NAD BAZÉNOVOU HALOU

SUTERÉNNÍ PODLAŽÍ S 
OBVODOUVOU ŽELEZOBETONOVOU 
STĚNOU

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

BAZÉNOVÁ HALA PROPOJENÁ S 
VENKOVNÍM KOUPALIŠTĚM

NADZEMNÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE

HALA S LEDOVOU PLOCHOU
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ČÁST  KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB
Tato část diplomové práce obsahuje půdorys budvy  1.NP v prostoru vstupní haly s hlavím vchodem do budovy v 
měřítku 1:100 a řez budovou v místě bazénové haly, kde plný střešní plášť  navazuje na zastřešení z pneumatických 
ETFE polštářů a při vybrané detaily. Detail A zobrazuje kotvení ETFE polštářů ke konstrukci pomocí hliníkové lišty. 
Detial B je v místě bazénového odtokového žlábku. Bazén je tvořen železobetonovou bazénovou vanou, jejíž vnitř-
ní povrch je tvořen keramickým obkladem.  Bazénové vany jsou neseny lokálně železobetonovými sloupy. Celý 
podbazénový prostor pak slouží k umístění bazénové technologie. Detail C znázorňuje skladbu plného střešního 
pláště s větranou mezerou.
Hlavní nosná konstrukce objektu tvořena svařovanými obdélníkovými profili, které tvoří trojúhelníkovou síť o délce 
strany 6 metrů. Styky těchto trojúhelníků jsou lokálně podporovány ocelovými sloupy uvnitř budovy a po oobvodu 
bazénové haly a železobětonovými stěnami. Plný střešní plášť přechází do obvodového a je popsán v detailu C. Do 
hlavního nosné rámu jsou v opláštěné části vevařeny pomocné vaznice, na které je plášť kladen.



PŮDORYS 1.NP - VÝSEK
33ČÁST - KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

M 1:100



ŘEZ A-A
34ČÁST - KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

M 1:100



DETAIL A - KOTVENÍ POLŠTÁŘŮ ETFE
35ČÁST - KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

1 - VÍČKO UPÍNACÍHO PROFILU
2 - PODPŮRNÝ HLINÍKOVÝ RÁM
3 - TŘÍVRSTVÁ ETFE FOLIE
4 - ODVOD KONDENZÁTU
5 - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
6 - KEDR
7 - GUMOVÉ PODLOŽKY
8 - IZOLAČNÍ FÓLIE
9 - PŘÍVOD VZDUCHU 1
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DETAIL B - ODTOKOVÝ ŽLÁBEK BAZÉNOVÉ VANY
36ČÁST - KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
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1 - ZALÉVACÍ RYCHLOTVRDNOUCÍ MALTA
2 - SPECIÁLNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA
3 - TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA
4 - FLEXIBILNÍ TENKOVRSTVÁ LEPÍCÍ MALTA
5 - FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA
6 - EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA
7 - SILIKONOVÝ VODĚODOLNÝ TMEL
8 - FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
9 - KERAMICKÝ OBKLAD

M 1:5



DETAIL C - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
37ČÁST - KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

- OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HB POLYESTER
- POJISTNÁ POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE
- DŘEVOCEMENTOVÁ DESKA TL. 32 mm
- VĚTRANÁ MEZERA TL. 150mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY TL. 200 mm
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- AKUSTICKÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÝCH DESEK TL. 50 mm
- NÁSTĚNNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH h=2mm

- HLAVNÍ NOSNÝ SVAŘOVANÝ RÁM 750x300 mm, TL. 15mm

- VEVAŘENÉ VAZNICE 300x150 mm TL10 mm

M 1:10

HLAVNÍ KONSTRUKCE 300x750 - 
TROJÚHELNÍKOVÉ POLE O DÉLCE STRAN 6 M

VAZNICE 150X300 VEVAŘENÉ DO HLAVNÍ 
NOSNÉ KONSTRUKCE 

KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
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ČÁST  TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV
Budova je celkově vzhledem k jejím vnitřním provozům z hlediska technických zařízení budov velmi komplikovaná 
a proto je zadání této části omezeno na rozdělení půdorysu 1.NP ,tudíž bazénová hala se šatnami a s doplňujícími 
funkcemi, do jednotlivých zón. Tyto zóny jsou přehledně zapsány do tabulky s technickým popisem a jejich specifi-
kací a způsobem vytění nebo chlazení a větrání.
K dohřevu teplé užitkové vody pro sprchy v šatnách bude použivo pomocí rekuperace odpadní teplo, které vzniká 
při chlazení ledové plochy v 2.NP. Teplá užitková voda bude z důvodu velkých vzdáleností pomocí cirkulačního 
potrubí cirkulovat. 
Specifické a důležité je větrání bazénové haly. Musí být zajištěno dokonalé a rovnoměrné provětrávání celého 
prostoru z důvodu možné kendenzace. Teplý suchý vzduch s nízkou relativní vlhkostí musí být přiváděn zásadně k 
proskleným stěnám s dostatečnou rychlostí a dosahem proudu v celém rozsahu prosklení. Celý prostor bazénu se 
musí udržovat v trvalém podtlaku pro vyloučení rizika pronikání par do sousedních prostor a přes chybně prove-
dené parotěsné zábrany do konstrukcí.  Rozvod vzduchotechniky musí být zásadně z nerezového potrubí. Systém 
vzduchotechniky bazénu bude umístěn samostatně v suterénu pod bazénovou halou. Strojovna VZT pro zbytek 
budovy bude ve strojovně v druhé části objektu.



ZÓNOVÁNÍ 1.NP
39ČÁST - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV M 1:500
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SPECIFIKACE ZÓN 1.NP
40ČÁST - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ČÍSLO NÁZEV ZÓNY OBJEM [m³] TEPLOTA [°c] VLHKOST INTENZITA VÝMĚNY POČET OSOB VYTÁPĚNÍ VĚTRÁNÍ
VZDUCHU[%] VZDUCHU[h-1] CHLAZENÍ

1 BAZÉNOVÁ HALA 54 240 28 max. 85 2 500 VZDUCHEM VZT, PODTLAK

2 ŠATNY 3 740 22 max. 80 5-6 500-1000 VZDUCHEM VZT

3 ZÁZEMÍ BAZÉN 530 222 max. 50 5-6 10 PODLAHOVÉ KONVEKTORY VZT

4 SPRCHY 438 24-27 max. 90 8 50 VZDUCHEM VZT

5 SAUNA - POTÍRNY 175 80-115 max. 15 - 40 VZDUCHEM VZT

6 SAUNA - OCHLAZOVNY 280 10 max. 90 2 40 VZDUCHEM VZT

7 SAUNA - ODPOČÍVÁRNA 595 min.22 max. 60 2 45 PODLAHOVÉ KONVEKTORY VZT

8 SUCHÝ WELLNESS 2131,5 20 max. 60 1,5 60 PODLAHOVÝ KONVEKTOR VZT

9 TECHNOLOGIE 1477 24 max. 60 10-20 - VZDUCHEM VZT

10 VSTUPNÍ HALA 2446,5 min.17 max. 50 6-10 100-200 PODLAHOVÝ KONVEKTOR VZT

11 TOALETY 181,6 24 max. 80 5-6 15 STĚNOVÝ KONVEKTOR VZT

12 KADEŘNICTVÍ 290,5 20 max. 50 2 15 PODLAHOVÝ KONVEKTOR VZT

13 ZÁZEMÍ RESTAURACE 753 24 max. 80 15-30 10 STĚNOVÝ KONVEKTOR VZT

14 CHÚC 206,5 15 max. 50 10 - VZDUCHEM VZT
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ČÁST OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH 
KONSTRUKCÍ
Hlavní nosnou konstrukcí v objektu je ocelová svařovaná trojúhelníková síť  ze svařovaných nosníků o rozměrech 
750x300 mm a tloušťkou stěny 15mm. Tato konstrukce je jednak podporována lokálně rozvětvenými ocelovými 
sloupy , které jsou rozmístěny v celé půdorysné ploše objektu a po obvodu prosklené bazénové haly.  Druhak je 
konstukce podporována železobetonovými obvodovými i vnitřními stěnami. Ze severní a jižní strany je konstukce 
ještě sama oprřena o základ. 
Souvislými plochami železobetonových stěn je dosaženo prostorové tuhosti celé konstrukce vůči vodorovnému 
působení větru. 
V této části je i návrh a posouzení vzpěru rovné nerozvětvené části vnitřního ocelového sloupu v bazénové hale 
vzhledem k jeho štíhlosti, na který působí především tíha nosné konstrukce střechy a sníh.



NÁVRH A POSOUZENÍ PROFILU SLOUPU
42ČÁST - OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Návrh a posouzení sloupu na vzpěr

materiál – ocel S355
fy = 355 Mpa
E = 210 GPa

délka l = 12,2 m
β=0,7
L = l x 1,1 = 13,42 m (možnost vybočení i se spojem)
Lcr = L x β = 13,42 x 0,7 = 9,394 m

zatížení
Ned = Nsníh + Nvl.kce 

I. sněhová oblast ...sk = 0,7 kN/m2

zatěžovací plocha A=200 m2

Nsníh = μ1 x ce x ck x sk x γ x A 
Nsníh = 1 x 1 x 1 x 0.7 x 1.5 x 200 = 210 kN

Nvl.kce = Nnosník + Netfe

celková délka nosníků d = 108 m
nosník – svařovaný, 

ocel S355 , 
ρ = 7850 kg/m3

750x300mm tl.1,5mm ...Ap= 0.036m2

Nnosník = Ap x d x ρ x γ
Nnosník = 0.036 x 108 x 7850 x 1.35 = 412 kN

Netfe = m x A x γ m=10kg/m2

Netfe = 0.1 x 200 x 1.35 = 27 kN

Nvl.kce = 412 + 27 = 439 kN

Ned = 210 + 439 = 649 kN

Návrh sloupu z TR 245x8,0
A = 5955 mm2
I = 41,87 x 10-6 mm4

NyRd = χ x A x fyd > Ned

λ = Lcr/i
λ = 9,394/0,084 = 111,83
i = √(I/A)
i = √[(41,87x10-6) / (5955x10-6)] = 0,084 m
λ = λ / λ1

λ1 = 93,4 x √(235/fy) = 93,4 x √(235/355) = 76
λ = 111,83 /76 = 1,4715 =>  χ = 0,385

NyRd = 0,385 x 5955 x 10-6 x 355 x 106 
NyRd = 814 kN > 649 kN = Ned

 
VYHOVUJE



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
43ČÁST - OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

SVAŘOVANÁ STRUKTURÁLNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE

PODPORY - SLOUPY

PODPORA - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA
ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ TUHOSTI

ULOŽENÍ NA ZÁKLAD

PODPORY - VRŠKY SLOUPŮ

PODPORY . STĚNY

PODPORA - ZÁKLAD

PODPORA - ZÁKLAD

POHLED SHORA

M 1:700


