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ANOTACE

Předmětem diplomové práce je návrh čtyřhvězdičkového hotelu o kapacitě 98 lůžek s 
restaurací, barem, bazénem a wellness umístěného v Praze v blízkosti Strahovského stadionu.

Forma stavby reaguje na kvality i na historii pozemku, na kterém je umístěna. Svou výškou 
a půdorysným tvarem se snaží co nejvíce využít zajímavých výhledů na město, především 
neotřelý pohled na Pražský hrad a jeho okolí ze západu. Tvar hotelu reaguje na historii své 
lokality spojenou s tělovýchovnou organizací Sokol. Tvar vychází ze siluety ptáka, sokola. 
Pro části fasády se staly inspirací všesokolské slety. Při těchto sletech byl hlavní estetický 
vjem tvořen souzněním totožně cvičícího velkého množství lidí. Člověk se tedy v takovém 
obrovském měřítku stával jakýmsi prvkem, totožným s ostatními. Stejně tak jsou i části 
fasády tvořeny panely, obsahující pravidelné prohlubně o třech stranách v barvách české 
trikolory. Prohlubně tak reprezentují ony totožné prvky tvořící estetický vjem, jako lidi při 
sletech. Jelikož z různých úhlů je vidět různá strana prohlubně, mění fasáda pro svého 
pozorovatele jeho pohybem barvu.

The subject of the diploma thesis is the design of a four-star hotel with a capacity of 98 
beds with restaurant, bar, swimming pool and wellness located in Prague near the Strahov 
Stadium.
The shape of the building responds to the quality and history of the land on which it is located. 
With its height and ground plan, it tries to take advantage of the interesting views of the 
city, especially a unusual look at the Prague Castle and its surroundings from the west. The 
shape of the hotel responds to the history of its location, connected with the Sokol sporting 
organization. The shape is based on the silhouette of a bird, a falcon. The inspiration for 
the part of the facade became Sokol slet. In these slets, the main aesthetic impression was 
composed of a concurrently exercising of a large number of people. So, in such a mass, man 
became an element identical to others. Likewise, parts of the facade are made up of panels 
containing regular three-sided recesses in the colours of the Czech tricolour. The recesses 
represent the same elements constituting the aesthetic perception as the people in the slets. 
Since the different sides of the recess are visible from different angles, the facade changes 
its colour according to the movement of the observer.
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST



POZEMEK NA KOPCI NAD PRAHOU
S UNIKÁTNÍMI VÝHLEDY NA PRAŽSKÝ HRAD A PETŘÍN

VÝHLEDY Z VĚTŠÍCH VÝŠEK A PRO VÍCE POKOJŮ

VE SMĚRU NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH VÝHLEDŮ OTEVŘENÁ PROSKLENÁ FASÁDA VE SMĚRU BEZ VÝHLEDŮ NA SEVER A JIH FASÁDA PLNÁ S MINIMÁLNÍM PROSKLENÍM 

06 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk

Idea návrhu



POZEMEK NA KOPCI NAD PRAHOU
S UNIKÁTNÍMI VÝHLEDY NA PRAŽSKÝ HRAD A PETŘÍN

VÝHLEDY Z VĚTŠÍCH VÝŠEK A PRO VÍCE POKOJŮ
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Architektonická situace100 m 500 m 1000 m





1PP 1NP 2NP 3NP

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA

1 vrátnice 1 ofis 1 solárium 1 sauna
2 šatna ženy - kuchyň 2 mytí nádobí 2 šatna solária 2 sprchy, ochlazovací bazén
3 šatna muži - kuchyň 3 denní sklad nápojů 3 odpočívárna - aromaterapie 3 odpočívárna - oxygenoterapie
4 šatna ženy - číšnice 4 sklad odpadu 4 úklid 4 WC muži
5 čajová kuchyňka 5 ofis pokojové služby 5 speciální koupel 5 WC ženy
6 šatna muži - číšníci 6 předsíň 6 speciální koupele 6 vířivky
7 WC ženy - návštěvníci restaurace 7 rozbalovna 7 sklad 7 čekárna
8 sklad prádla - restaurace 8 sklad obalů 8 šatna wellness ženy 8 bar
9 WC muži - návštěvníci restaurace 9 denní sklad - kuchyň 9 šatna wellness muži 9 zázemí

10 WC bezbariérové - muži 10 sklad zavazadel 10 WC muži 10 sprchy
11 WC bezbariérové - ženy 11 zázemí recepce 11 WC ženy 11 šatny
12 úklid 12 místnost řidičů 12 kancelář 12 úklid
13 šatna ženy - personál hotelu 13 šatna řidičů 13 čajová kuchyňka 13 WC muži
14 šatna muži - personál hotelu 14 šatna recepce 14 kancelář 14 WC ženy
15 čajová kuchyňka 15 serverovna 15 sekretářka 15 sprchy
16 diesel agregát 16 čajová kuchyňka 16 zasedací místnost 16 úklid, sklad
17 elektrorozvodna 17 velín 17 sekretářka 17 sprchy ženy - posilovna
18 technická místnost 1 18 kancelář ředitele hotelu 18 sprchy muži - posilovna
19 technická místnost 2 A výtah personálu 19 WC 19 šatny

20 sklad prádla B únikové schodiště (CHÚC typ B) 20 sklad 20 sklad náčiní
C předsíň únikového schodiště 21 WC pro invalidy 21 posilovna

A výtah personálu D únikové schodiště (CHÚC typ C) 22 WC muži 22 WC muži
B únikové schodiště (CHÚC typ B) E předsíň únikového schodiště 23 WC ženy 23 WC ženy
C předsíň únikového schodiště F evakuační výtah 24 sklad, serverovna 24 WC ženy
D únikové schodiště (CHÚC typ C) G zázemí personálu 25 únikový výtah 25 WC muži
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy 26 předsíň únikového schodiště 26 masérna
F evakuační výtah 27 schodiště personálu 27 zázemí masérny
G zázemí personálu 28 úklid 28 sklad náčiní
H panoramatické výtahy 29 šatna ženy - personál bazénu 29 mytí náčiní

30 šatna muži - personál bazénu 30 první pomoc
31 sklad
32 sklad lehátek A výtah personálu
33 chemické hospodářství B únikové schodiště (CHÚC typ B)
34 úklid C předsíň únikového schodiště
35 předsíň únikového schodiště D únikové schodiště (CHÚC typ C)
36 únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
37 nákladní výtah F evakuační výtah

G zázemí personálu
A výtah personálu H panoramatické výtahy
B únikové schodiště (CHÚC typ B)
C předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C)
E předsíň únikového schodiště
F evakuační výtah
G zázemí personálu
H panoramatické výtahy
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Půdorys 1 NP





1PP 1NP 2NP 3NP

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA

1 vrátnice 1 ofis 1 solárium 1 sauna
2 šatna ženy - kuchyň 2 mytí nádobí 2 šatna solária 2 sprchy, ochlazovací bazén
3 šatna muži - kuchyň 3 denní sklad nápojů 3 odpočívárna - aromaterapie 3 odpočívárna - oxygenoterapie
4 šatna ženy - číšnice 4 sklad odpadu 4 úklid 4 WC muži
5 čajová kuchyňka 5 ofis pokojové služby 5 speciální koupel 5 WC ženy
6 šatna muži - číšníci 6 předsíň 6 speciální koupele 6 vířivky
7 WC ženy - návštěvníci restaurace 7 rozbalovna 7 sklad 7 čekárna
8 sklad prádla - restaurace 8 sklad obalů 8 šatna wellness ženy 8 bar
9 WC muži - návštěvníci restaurace 9 denní sklad - kuchyň 9 šatna wellness muži 9 zázemí

10 WC bezbariérové - muži 10 sklad zavazadel 10 WC muži 10 sprchy
11 WC bezbariérové - ženy 11 zázemí recepce 11 WC ženy 11 šatny
12 úklid 12 místnost řidičů 12 kancelář 12 úklid
13 šatna ženy - personál hotelu 13 šatna řidičů 13 čajová kuchyňka 13 WC muži
14 šatna muži - personál hotelu 14 šatna recepce 14 kancelář 14 WC ženy
15 čajová kuchyňka 15 serverovna 15 sekretářka 15 sprchy
16 diesel agregát 16 čajová kuchyňka 16 zasedací místnost 16 úklid, sklad
17 elektrorozvodna 17 velín 17 sekretářka 17 sprchy ženy - posilovna
18 technická místnost 1 18 kancelář ředitele hotelu 18 sprchy muži - posilovna
19 technická místnost 2 A výtah personálu 19 WC 19 šatny

20 sklad prádla B únikové schodiště (CHÚC typ B) 20 sklad 20 sklad náčiní
C předsíň únikového schodiště 21 WC pro invalidy 21 posilovna

A výtah personálu D únikové schodiště (CHÚC typ C) 22 WC muži 22 WC muži
B únikové schodiště (CHÚC typ B) E předsíň únikového schodiště 23 WC ženy 23 WC ženy
C předsíň únikového schodiště F evakuační výtah 24 sklad, serverovna 24 WC ženy
D únikové schodiště (CHÚC typ C) G zázemí personálu 25 únikový výtah 25 WC muži
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy 26 předsíň únikového schodiště 26 masérna
F evakuační výtah 27 schodiště personálu 27 zázemí masérny
G zázemí personálu 28 úklid 28 sklad náčiní
H panoramatické výtahy 29 šatna ženy - personál bazénu 29 mytí náčiní

30 šatna muži - personál bazénu 30 první pomoc
31 sklad
32 sklad lehátek A výtah personálu
33 chemické hospodářství B únikové schodiště (CHÚC typ B)
34 úklid C předsíň únikového schodiště
35 předsíň únikového schodiště D únikové schodiště (CHÚC typ C)
36 únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
37 nákladní výtah F evakuační výtah

G zázemí personálu
A výtah personálu H panoramatické výtahy
B únikové schodiště (CHÚC typ B)
C předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C)
E předsíň únikového schodiště
F evakuační výtah
G zázemí personálu
H panoramatické výtahy

1PP 1NP 2NP 3NP

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA

1 vrátnice 1 ofis 1 solárium 1 sauna
2 šatna ženy - kuchyň 2 mytí nádobí 2 šatna solária 2 sprchy, ochlazovací bazén
3 šatna muži - kuchyň 3 denní sklad nápojů 3 odpočívárna - aromaterapie 3 odpočívárna - oxygenoterapie
4 šatna ženy - číšnice 4 sklad odpadu 4 úklid 4 WC muži
5 čajová kuchyňka 5 ofis pokojové služby 5 speciální koupel 5 WC ženy
6 šatna muži - číšníci 6 předsíň 6 speciální koupele 6 vířivky
7 WC ženy - návštěvníci restaurace 7 rozbalovna 7 sklad 7 čekárna
8 sklad prádla - restaurace 8 sklad obalů 8 šatna wellness ženy 8 bar
9 WC muži - návštěvníci restaurace 9 denní sklad - kuchyň 9 šatna wellness muži 9 zázemí

10 WC bezbariérové - muži 10 sklad zavazadel 10 WC muži 10 sprchy
11 WC bezbariérové - ženy 11 zázemí recepce 11 WC ženy 11 šatny
12 úklid 12 místnost řidičů 12 kancelář 12 úklid
13 šatna ženy - personál hotelu 13 šatna řidičů 13 čajová kuchyňka 13 WC muži
14 šatna muži - personál hotelu 14 šatna recepce 14 kancelář 14 WC ženy
15 čajová kuchyňka 15 serverovna 15 sekretářka 15 sprchy
16 diesel agregát 16 čajová kuchyňka 16 zasedací místnost 16 úklid, sklad
17 elektrorozvodna 17 velín 17 sekretářka 17 sprchy ženy - posilovna
18 technická místnost 1 18 kancelář ředitele hotelu 18 sprchy muži - posilovna
19 technická místnost 2 A výtah personálu 19 WC 19 šatny

20 sklad prádla B únikové schodiště (CHÚC typ B) 20 sklad 20 sklad náčiní
C předsíň únikového schodiště 21 WC pro invalidy 21 posilovna

A výtah personálu D únikové schodiště (CHÚC typ C) 22 WC muži 22 WC muži
B únikové schodiště (CHÚC typ B) E předsíň únikového schodiště 23 WC ženy 23 WC ženy
C předsíň únikového schodiště F evakuační výtah 24 sklad, serverovna 24 WC ženy
D únikové schodiště (CHÚC typ C) G zázemí personálu 25 únikový výtah 25 WC muži
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy 26 předsíň únikového schodiště 26 masérna
F evakuační výtah 27 schodiště personálu 27 zázemí masérny
G zázemí personálu 28 úklid 28 sklad náčiní
H panoramatické výtahy 29 šatna ženy - personál bazénu 29 mytí náčiní

30 šatna muži - personál bazénu 30 první pomoc
31 sklad
32 sklad lehátek A výtah personálu
33 chemické hospodářství B únikové schodiště (CHÚC typ B)
34 úklid C předsíň únikového schodiště
35 předsíň únikového schodiště D únikové schodiště (CHÚC typ C)
36 únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
37 nákladní výtah F evakuační výtah

G zázemí personálu
A výtah personálu H panoramatické výtahy
B únikové schodiště (CHÚC typ B)
C předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C)
E předsíň únikového schodiště
F evakuační výtah
G zázemí personálu
H panoramatické výtahy

13M 1:300
DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Půdorys 2 NP





1PP 1NP 2NP 3NP

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA

1 vrátnice 1 ofis 1 solárium 1 sauna
2 šatna ženy - kuchyň 2 mytí nádobí 2 šatna solária 2 sprchy, ochlazovací bazén
3 šatna muži - kuchyň 3 denní sklad nápojů 3 odpočívárna - aromaterapie 3 odpočívárna - oxygenoterapie
4 šatna ženy - číšnice 4 sklad odpadu 4 úklid 4 WC muži
5 čajová kuchyňka 5 ofis pokojové služby 5 speciální koupel 5 WC ženy
6 šatna muži - číšníci 6 předsíň 6 speciální koupele 6 vířivky
7 WC ženy - návštěvníci restaurace 7 rozbalovna 7 sklad 7 čekárna
8 sklad prádla - restaurace 8 sklad obalů 8 šatna wellness ženy 8 bar
9 WC muži - návštěvníci restaurace 9 denní sklad - kuchyň 9 šatna wellness muži 9 zázemí

10 WC bezbariérové - muži 10 sklad zavazadel 10 WC muži 10 sprchy
11 WC bezbariérové - ženy 11 zázemí recepce 11 WC ženy 11 šatny
12 úklid 12 místnost řidičů 12 kancelář 12 úklid
13 šatna ženy - personál hotelu 13 šatna řidičů 13 čajová kuchyňka 13 WC muži
14 šatna muži - personál hotelu 14 šatna recepce 14 kancelář 14 WC ženy
15 čajová kuchyňka 15 serverovna 15 sekretářka 15 sprchy
16 diesel agregát 16 čajová kuchyňka 16 zasedací místnost 16 úklid, sklad
17 elektrorozvodna 17 velín 17 sekretářka 17 sprchy ženy - posilovna
18 technická místnost 1 18 kancelář ředitele hotelu 18 sprchy muži - posilovna
19 technická místnost 2 A výtah personálu 19 WC 19 šatny

20 sklad prádla B únikové schodiště (CHÚC typ B) 20 sklad 20 sklad náčiní
C předsíň únikového schodiště 21 WC pro invalidy 21 posilovna

A výtah personálu D únikové schodiště (CHÚC typ C) 22 WC muži 22 WC muži
B únikové schodiště (CHÚC typ B) E předsíň únikového schodiště 23 WC ženy 23 WC ženy
C předsíň únikového schodiště F evakuační výtah 24 sklad, serverovna 24 WC ženy
D únikové schodiště (CHÚC typ C) G zázemí personálu 25 únikový výtah 25 WC muži
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy 26 předsíň únikového schodiště 26 masérna
F evakuační výtah 27 schodiště personálu 27 zázemí masérny
G zázemí personálu 28 úklid 28 sklad náčiní
H panoramatické výtahy 29 šatna ženy - personál bazénu 29 mytí náčiní

30 šatna muži - personál bazénu 30 první pomoc
31 sklad
32 sklad lehátek A výtah personálu
33 chemické hospodářství B únikové schodiště (CHÚC typ B)
34 úklid C předsíň únikového schodiště
35 předsíň únikového schodiště D únikové schodiště (CHÚC typ C)
36 únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
37 nákladní výtah F evakuační výtah

G zázemí personálu
A výtah personálu H panoramatické výtahy
B únikové schodiště (CHÚC typ B)
C předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C)
E předsíň únikového schodiště
F evakuační výtah
G zázemí personálu
H panoramatické výtahy 15M 1:300

DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Půdorys 3 NP





1PP 1NP 2NP 3NP

LEGENDA LEGENDA LEGENDA LEGENDA

1 vrátnice 1 ofis 1 solárium 1 sauna
2 šatna ženy - kuchyň 2 mytí nádobí 2 šatna solária 2 sprchy, ochlazovací bazén
3 šatna muži - kuchyň 3 denní sklad nápojů 3 odpočívárna - aromaterapie 3 odpočívárna - oxygenoterapie
4 šatna ženy - číšnice 4 sklad odpadu 4 úklid 4 WC muži
5 čajová kuchyňka 5 ofis pokojové služby 5 speciální koupel 5 WC ženy
6 šatna muži - číšníci 6 předsíň 6 speciální koupele 6 vířivky
7 WC ženy - návštěvníci restaurace 7 rozbalovna 7 sklad 7 čekárna
8 sklad prádla - restaurace 8 sklad obalů 8 šatna wellness ženy 8 bar
9 WC muži - návštěvníci restaurace 9 denní sklad - kuchyň 9 šatna wellness muži 9 zázemí

10 WC bezbariérové - muži 10 sklad zavazadel 10 WC muži 10 sprchy
11 WC bezbariérové - ženy 11 zázemí recepce 11 WC ženy 11 šatny
12 úklid 12 místnost řidičů 12 kancelář 12 úklid
13 šatna ženy - personál hotelu 13 šatna řidičů 13 čajová kuchyňka 13 WC muži
14 šatna muži - personál hotelu 14 šatna recepce 14 kancelář 14 WC ženy
15 čajová kuchyňka 15 serverovna 15 sekretářka 15 sprchy
16 diesel agregát 16 čajová kuchyňka 16 zasedací místnost 16 úklid, sklad
17 elektrorozvodna 17 velín 17 sekretářka 17 sprchy ženy - posilovna
18 technická místnost 1 18 kancelář ředitele hotelu 18 sprchy muži - posilovna
19 technická místnost 2 A výtah personálu 19 WC 19 šatny

20 sklad prádla B únikové schodiště (CHÚC typ B) 20 sklad 20 sklad náčiní
C předsíň únikového schodiště 21 WC pro invalidy 21 posilovna

A výtah personálu D únikové schodiště (CHÚC typ C) 22 WC muži 22 WC muži
B únikové schodiště (CHÚC typ B) E předsíň únikového schodiště 23 WC ženy 23 WC ženy
C předsíň únikového schodiště F evakuační výtah 24 sklad, serverovna 24 WC ženy
D únikové schodiště (CHÚC typ C) G zázemí personálu 25 únikový výtah 25 WC muži
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy 26 předsíň únikového schodiště 26 masérna
F evakuační výtah 27 schodiště personálu 27 zázemí masérny
G zázemí personálu 28 úklid 28 sklad náčiní
H panoramatické výtahy 29 šatna ženy - personál bazénu 29 mytí náčiní

30 šatna muži - personál bazénu 30 první pomoc
31 sklad
32 sklad lehátek A výtah personálu
33 chemické hospodářství B únikové schodiště (CHÚC typ B)
34 úklid C předsíň únikového schodiště
35 předsíň únikového schodiště D únikové schodiště (CHÚC typ C)
36 únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
37 nákladní výtah F evakuační výtah

G zázemí personálu
A výtah personálu H panoramatické výtahy
B únikové schodiště (CHÚC typ B)
C předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C)
E předsíň únikového schodiště
F evakuační výtah
G zázemí personálu
H panoramatické výtahy

17M 1:300
DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Půdorys 1  PP





4NP 14NP 15NP

LEGENDA - 4 NP LEGENDA - 14 NP LEGENDA

1 terasa s vířivkou 1 standardní pokoj A výtah personálu
2 apartmán 2 pokoj s terasou B únikové schodiště (CHÚC typ B)
3 standardní pokoj 3 apartmán s terasou C předsíň únikového schodiště
4 pokoj s terasou 4 pokoj s lodžií D únikové schodiště (CHÚC typ C)
5 apartmán s terasou 5 bezbariérový pokoj E předsíň únikového schodiště
6 pokoj s lodžií F evakuační výtah
7 bezbariérový pokoj A výtah personálu G zázemí personálu

B únikové schodiště (CHÚC typ B) H panoramatické výtahy
A výtah personálu C předsíň únikového schodiště
B únikové schodiště (CHÚC typ B) D únikové schodiště (CHÚC typ C)
C předsíň únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C) F evakuační výtah
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy
F evakuační výtah J sklad prádla
H panoramatické výtahy
I zázemí pokojové služby

4NP 14NP 15NP

LEGENDA - 4 NP LEGENDA - 14 NP LEGENDA

1 terasa s vířivkou 1 standardní pokoj A výtah personálu
2 apartmán 2 pokoj s terasou B únikové schodiště (CHÚC typ B)
3 standardní pokoj 3 apartmán s terasou C předsíň únikového schodiště
4 pokoj s terasou 4 pokoj s lodžií D únikové schodiště (CHÚC typ C)
5 apartmán s terasou 5 bezbariérový pokoj E předsíň únikového schodiště
6 pokoj s lodžií F evakuační výtah
7 bezbariérový pokoj A výtah personálu G zázemí personálu

B únikové schodiště (CHÚC typ B) H panoramatické výtahy
A výtah personálu C předsíň únikového schodiště
B únikové schodiště (CHÚC typ B) D únikové schodiště (CHÚC typ C)
C předsíň únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C) F evakuační výtah
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy
F evakuační výtah J sklad prádla
H panoramatické výtahy
I zázemí pokojové služby

19M 1:300
DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Půdorysy 4 NP a 14 NP



4NP 14NP 15NP

LEGENDA - 4 NP LEGENDA - 14 NP LEGENDA

1 terasa s vířivkou 1 standardní pokoj A výtah personálu
2 apartmán 2 pokoj s terasou B únikové schodiště (CHÚC typ B)
3 standardní pokoj 3 apartmán s terasou C předsíň únikového schodiště
4 pokoj s terasou 4 pokoj s lodžií D únikové schodiště (CHÚC typ C)
5 apartmán s terasou 5 bezbariérový pokoj E předsíň únikového schodiště
6 pokoj s lodžií F evakuační výtah
7 bezbariérový pokoj A výtah personálu G zázemí personálu

B únikové schodiště (CHÚC typ B) H panoramatické výtahy
A výtah personálu C předsíň únikového schodiště
B únikové schodiště (CHÚC typ B) D únikové schodiště (CHÚC typ C)
C předsíň únikového schodiště E předsíň únikového schodiště
D únikové schodiště (CHÚC typ C) F evakuační výtah
E předsíň únikového schodiště H panoramatické výtahy
F evakuační výtah J sklad prádla
H panoramatické výtahy
I zázemí pokojové služby

20 M 1:300
DPM

Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Půdorys 15 NP - snídárna a sky bar



21M 1:300
DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Podélný řez





23M 1:300
DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Pohled - jižní fasáda



24 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk
Pohled - západní fasáda



25DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Pohled - severní fasáda



26 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk
Pohled - východní fasáda



27DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Vizualizace



28 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk

Vizualizace



29DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Vizualizace



30 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk

Vizualizace



31DPM
Hotel Strahov
Filip Gottschalk

Vizualizace



32 DPM
Hotel Strahov

Filip Gottschalk

Vizualizace interiéru







TECHNICKÁ ČÁST
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A Průvodní zpráva 
   A.1 Identifikační údaje 

   A.1.1 Údaje o stavbě 

   a) název stavby: 

Hotel **** Strahov 

   b)  místo  stavby  

parcelní čísla 2445, 2446, 2447/1, 2447/2, 2447/3, 2447/5, 2447/6, 2447/7, 2447/8, 2447/10, 
2447/11, 2447/21, 2447/22, 2447/23, 2447/24, 2447/25, 2447/26, obec Praha (554782), 
katastrální území Břevnov (729582) 

   c) předmět projektové dokumentace. 

novostavba 

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

   a) Investor: 

Ing. arch. Vladimír Gleich, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29, Praha 6 

   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   a)  Projektant 

Bc. Filip Gottschalk, Jana Masaryka 43, Praha 2 

   A.2 Seznam vstupních podkladů 

Mapové podklady území 

Fotodokumentace místa stavby 

Požadavky dle zadavatele práce 

   A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v hl. m. Praze, v katastrálním území Břevnov (729582). Pozemek se 
nachází na vrcholu kopce v komplexu sportovišť a kongresového centra. 

b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Území nepodléhá žádné ochraně 

c) údaje o odtokových poměrech 

V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, odtokové poměry proto nejsou 
dány. 

Řešení odvodu dešťové vody: Dešťová voda ze střech a teras objektu bude svedena do 
zásobníků dešťové vody, odkud bude dále využívána ke splachování a jako voda užitková. 
Přepad zásobníku bude odveden do vsakovacích šachet. 

d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Bylo vydáno územní rozhodnutí 

Průvodní a souhrnná technická zpráva
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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 

Při návrhu se vycházelo z vydaného územního rozhodnutí. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržený objekt odpovídá požadavkům určených územním plánem. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů- 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Projektu byla udělena výjimka stavby v ochranném pásmu lesa. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Není předmětem projektu. 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Lobendava [686271], č. kat. [925/8] 

   A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) účel užívání stavby 

Obytná funkce – rodinný dům 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá 

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů) (kulturní památka apod.), 

Bez ochrany 

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba, vzhledem ke své poloze, nebyla řešena jako bezbariérová. Návrh nicméně obsahuje 
vertikální plošinu splňující požadavky pro využívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů) 

Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 
 

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  
plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

Počet hotelových pokojů:  49 

Počet hotelových lůžek:  98 

Zastavěná plocha:  5 550 m2 

Užitná plocha:   28 445 m2 

Obestavěný prostor:  95 122 m2 

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  
dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.), 

Třída energetické náročnosti: B 

Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťová voda ze střech a teras objektu bude svedena do 
zásobníku dešťové vody, odkud bude dále využívána ke splachování a jako voda užitková. 
Přepad zásobníku bude odveden do vsakovací šachty. 

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Nebylo řešeno 

k) orientační náklady stavby 

Nebylo řešeno 
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B Souhrnná technická zpráva 
   B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek je v blízkosti Velkého strahovského stadionu a Stadionu Evžena Rošického. 

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Nebyly provedeny žádné průzkumy 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nenachází v žádných ochranných pásmech 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území 

e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba negativně neovlivní své okolí. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V první fázi výstavby bude vykácena nehodnotná náletová zeleň v místě a bezprostředním 
okolí stavby. 

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Není projektem řešeno 

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

Stavba bude příjezdovou cestou napojena na stávající komunikaci jižně od pozemku 

Stavba bude napojena distribuční sítě elektrickou a pitné vody. Splašková kanalizace bude 
odvedena do veřejné sítě. 

   B.2 Celkový popis stavby 

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní funkcí stavby je funkce krátkodobého ubytování. Stavba také obsahuje restauraci, bar, 
wellness a bazén. 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Urbanistický návrh se snaží ctít osy, které toto místo charakterizují již od dob vzniku – 
severojižní, procházející mezi velkým strahovským stadionem a stadionem Evžena Rošického a 
na ní kolmou, východozápadní, která lícuje severní hranu velkého strahovského stadionu a 
která je rovnoběžná s hlavní osou celého strahovského urbanismu. Východozápadní přivádí 
návštěvníky areálu od nově navržené zastávky tramvaje k taktéž nově navrženému 
sportovnímu stadionu, umístěného vedle stadionu Rošického. Severojižní osa, tvořená zelení a 
vodními pásy s fontánami, je od stadionů prodloužena až na patu kopce, kde jsou na ní 
souměrně napojené parky. Parky, tvořící plíce areálu plné zeleně a čerstvého vzduchu jsou 

 
 

obklopené sportovním areálem a wellness hotelem, na který navazuje kongresové centrum. 
To se terasovitě spouští po kopci dolů a propojuje tak Strahov s níže položenými Malvazinkami. 

 

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Stavba má tvar plynulé křivky, které stoupající k oběma svým koncům. Hotelová koncová část 
je značně více převýšena oproti zbytku budovy. Z plynulého eliptického půdorysu hotelu a 
wellness, lemujícího hlavní náměstí lokality, vystupuje na severu hmota, jež spojuje hotelový 
komplex  s kongresovým centrem. Přízemí je opticky odděleno od vrchní části použitím skla a 
zrcadlových materiálů na fasádě. Prosklená fasáda dále pokračuje na východní části hotelové 
věže. Zbytek stavby je tvořen bílou fasádou s skleněnými a zrcadlovými pruhy. 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Ve stavbě se nachází sedm skupin provozů – hotelové pokoje (4. – 14. NP); místnosti personálu 
hotelu (pokojová služba, místní sklady prádla, recepce, místnost řidičů, velín); sky bar a 
snídárna; restaurace se zázemím; komplex bezénu, wellness a posilovny a zázemí těchto 
provozů; kanceláře hotelu; garáže; technické místnosti; sklady. 

Recepce se nachází v přízemí s přímým propojením s restaurací a s kongresovým centrem. 
Pěší hosté budou do hotelu vstupovat z jihu z hlavního náměstí lokality, hosté kteří přijedou 
vozidly pak ze severu, kde je umístěna příjezdová komunikace. Další možností je pak přístup 
skrze kongresové centrum, skrz které vedu eskalátory z menšího náměstí pod kopcem. 
Vozidla hostů budou odvážena řidiči hotelu do garáží umístěných v 1. PP. Zavazadla si hosté 
budou moci nechat uložit ve skladu umístěného mezi recepcí a místnosti řidičů. Po ubytování 
budou hosté pokračovat do pokojů panoramatickými výtahy v atriu. 

Restaurace, umístěná v 1 NP na východě budovy, má přístup pro hosty z venkovního prostoru i 
z prostoru hotelové lobby. V 1. NP se také nachází finální úprava jídel s přímým denním 
osvětlením, denní sklad, skald nápojů baru a sklad odpadků. Další sklady jsou, šatny číšníků, 
šatny kuchařů s hygienickým filtrem a toalety hostů jsou umístěny v 1.PP. Restaurace má 
k dispozici tři výtahy – oddělený čistý výtah pro potraviny, výtah pro číšníky a pro hosty a výtah 
pro zásobování baru a odvážení odpadků. 

Provozní vchod s vrátnicí pro zaměstnance hotelu i restaurace je umístěn ze severu budovy v 1. 
PP. V tomto podlaží se pro tyto zaměstnance také nalézají šatny a čajové kuchyňky. Dále jsou 
v 1. PP umístěny u hospodářského dvora technické místnosti, sklady nábytku a dílny, sklady 
prádla a záložní zdroj pro požární výtah. 

V 2. NP jsou umístěny kanceláře, technické místnosti, stravování zaměstnanců budovy, šatny 
zaměstnanců wellness, část wellness (speciální koupele, solária a odpočívárna s aromaterapií) 
a šatny personálu bazénu. 

Wellness, bazén a posilovna jsou umístěny v 3. NP. Návštěvníci bazénu a posilovny se budou 
moci převlékat v hlavní šatně, která je spojena i s šatnou wellnessu. Do wellnessu i do bazénu 
je přístup pouze přes sprchový filtr. 

Hotelové pokoje jsou umístěny v 4. – 14. NP. V těchto podlažích se také ob patro střídají sklady 
prádla a zázemí pokojové služby. 

V 15. NP je snídárna a sky bar. Prostory sky baru a snídárny jsou navzájem odděleny, ale 
s možností propojení, v případě nárazové potřeby vyšší kapacity jednoho z provozů. 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

 
 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č 591/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba bude založena na roznášecí ŽB základové desce a ŽB pilotách. Konstrukční systém je 
navržen jako kombinace sloupů lokálně podporující ŽB desku, ztužujícího jádra a v 4. – 14. NP ŽB 
stěn, fungujících jako stěnové nosníky. Konstrukce zastřešení 15. NP bude prostorová 
příhradovina se ztužujícími příhradovými nosníky. Konstrukce bude na jižní a severní straně 
kotvena na zemi do ŽB desky 14. NP a na východě budou ztužující nosníky uloženy na 
ocelobetonové sloupy (jako kyvná stojka). Druhé konce nosníků budou kotveny do stěn 
ztužujícího ŽB jádra budovy. Ztužující nosníky budou umístěny na osy se sloupy a stěnami 
nižších podlaží. Konstrukce světlíku nad prostorem baru bude kotvena do ztužujícího prstence 
prostorové příhradové konstrukce. Na stavbě budou provedeny tři dilatace (umístění viz. 
konstrukční schéma). Dilatace kolem věžové časti bude z důvodu možného různého sedání a 
bude provedena jako dvě vykonzolované pole. Ostatní dilatace budou řešeny jako vložené pole.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Základy a spodní stavba: Železobetonová deska a železobetonové piloty 
Spodní stavba je řešena jako bílá vana z vodonepropustného železobetonu s krystalizační 
příměsí. 
Tepelná izolace spodní stavby je navržena z extrudovaného polystyrenu Ursa XPS HR-L 

Svislé konstrukce: Monolitické železobetonové stěny tl. 400 mm, 300 mm a 200 mm, 
železobetonové sloupy čtvercových a kruhových průřezů (největší čtvercový průřez 750x750 
mm, největší kruhový průměr 0,8 mm ) a prostorová ocelová konstrukce střechy 15. NP 

Dělící konstrukce: SDK příčky s odolností proti vlhkosti a s akustickou izolací z kamenné 
vlny; skleněné příčky a skleněné exteriérové příčky s mléčným sklem (dělící konstrukce na 
balkónech) 

Vodorovné konstrukce: monolitické železobetonové desky tl. 250 mm 

Vertikální komunikace: monolitické ŽB schodiště; tři panoramatické výtahy v atriu (zakázková 
výroba); jeden požární výtah KONE; jeden únikový výtah KONE, dva nákladové výtahy KONE a tři 
personální výtahy rovněž KONE. 

Zastřešení: 

Zelená plochá střecha: nosná konstrukce je navržena z železobetonové desky tl. 250 mm, 
expanzní vrstva z perforovaného asf. pásu Bitu-plast PER V13. Parozábrana je navržena z asf. 
pásu Icopal Micoral, spádová vrstva ze spádových izolačních desek Puren a tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu Ursa XPS N-FT. Hydroizolace je navržena z difúzně otevřených 
asf. pásů Glastek 30 sticker plus, Dekbit V60 S3T a  Elastek 50 Garden s ochranou proti 
prorůstání kořínků. U zelené střechy je pod vegetační substrát navržena drenážní profilovaná 
PE folie Dekdren. 

Zastřešení 15. NP: Na ocelové prostorové příhradové konstrukci budou umístěny sendvičové 
panely s výztužnou deskou, tepelnou izolací na bázi pěnového skla (sloužící zároveň jako 
parozábrana), kotevními plechy ne žárově zinkované oceli, pás z SBS modifikovaného asfaltu 
(pojistná hydroizolace), vícevrstvá foler s nakašírovanou strukturou rohoží 
z polypropylenových vláken (separační a drenážní vrstva) a mezi sebou vodotěsně propojené 
hliníkové desky s matnou povrchovou úpravou. Panely budou vybavené polyamidovými 
sponkami, které budou sloužit k jejich vzájemnému propojení. 

38



 
 

obklopené sportovním areálem a wellness hotelem, na který navazuje kongresové centrum. 
To se terasovitě spouští po kopci dolů a propojuje tak Strahov s níže položenými Malvazinkami. 

 

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Stavba má tvar plynulé křivky, které stoupající k oběma svým koncům. Hotelová koncová část 
je značně více převýšena oproti zbytku budovy. Z plynulého eliptického půdorysu hotelu a 
wellness, lemujícího hlavní náměstí lokality, vystupuje na severu hmota, jež spojuje hotelový 
komplex  s kongresovým centrem. Přízemí je opticky odděleno od vrchní části použitím skla a 
zrcadlových materiálů na fasádě. Prosklená fasáda dále pokračuje na východní části hotelové 
věže. Zbytek stavby je tvořen bílou fasádou s skleněnými a zrcadlovými pruhy. 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Ve stavbě se nachází sedm skupin provozů – hotelové pokoje (4. – 14. NP); místnosti personálu 
hotelu (pokojová služba, místní sklady prádla, recepce, místnost řidičů, velín); sky bar a 
snídárna; restaurace se zázemím; komplex bezénu, wellness a posilovny a zázemí těchto 
provozů; kanceláře hotelu; garáže; technické místnosti; sklady. 

Recepce se nachází v přízemí s přímým propojením s restaurací a s kongresovým centrem. 
Pěší hosté budou do hotelu vstupovat z jihu z hlavního náměstí lokality, hosté kteří přijedou 
vozidly pak ze severu, kde je umístěna příjezdová komunikace. Další možností je pak přístup 
skrze kongresové centrum, skrz které vedu eskalátory z menšího náměstí pod kopcem. 
Vozidla hostů budou odvážena řidiči hotelu do garáží umístěných v 1. PP. Zavazadla si hosté 
budou moci nechat uložit ve skladu umístěného mezi recepcí a místnosti řidičů. Po ubytování 
budou hosté pokračovat do pokojů panoramatickými výtahy v atriu. 

Restaurace, umístěná v 1 NP na východě budovy, má přístup pro hosty z venkovního prostoru i 
z prostoru hotelové lobby. V 1. NP se také nachází finální úprava jídel s přímým denním 
osvětlením, denní sklad, skald nápojů baru a sklad odpadků. Další sklady jsou, šatny číšníků, 
šatny kuchařů s hygienickým filtrem a toalety hostů jsou umístěny v 1.PP. Restaurace má 
k dispozici tři výtahy – oddělený čistý výtah pro potraviny, výtah pro číšníky a pro hosty a výtah 
pro zásobování baru a odvážení odpadků. 

Provozní vchod s vrátnicí pro zaměstnance hotelu i restaurace je umístěn ze severu budovy v 1. 
PP. V tomto podlaží se pro tyto zaměstnance také nalézají šatny a čajové kuchyňky. Dále jsou 
v 1. PP umístěny u hospodářského dvora technické místnosti, sklady nábytku a dílny, sklady 
prádla a záložní zdroj pro požární výtah. 

V 2. NP jsou umístěny kanceláře, technické místnosti, stravování zaměstnanců budovy, šatny 
zaměstnanců wellness, část wellness (speciální koupele, solária a odpočívárna s aromaterapií) 
a šatny personálu bazénu. 

Wellness, bazén a posilovna jsou umístěny v 3. NP. Návštěvníci bazénu a posilovny se budou 
moci převlékat v hlavní šatně, která je spojena i s šatnou wellnessu. Do wellnessu i do bazénu 
je přístup pouze přes sprchový filtr. 

Hotelové pokoje jsou umístěny v 4. – 14. NP. V těchto podlažích se také ob patro střídají sklady 
prádla a zázemí pokojové služby. 

V 15. NP je snídárna a sky bar. Prostory sky baru a snídárny jsou navzájem odděleny, ale 
s možností propojení, v případě nárazové potřeby vyšší kapacity jednoho z provozů. 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č 398/2009 Sb. O obecných požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

 
 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 
Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č 591/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba bude založena na roznášecí ŽB základové desce a ŽB pilotách. Konstrukční systém je 
navržen jako kombinace sloupů lokálně podporující ŽB desku, ztužujícího jádra a v 4. – 14. NP ŽB 
stěn, fungujících jako stěnové nosníky. Konstrukce zastřešení 15. NP bude prostorová 
příhradovina se ztužujícími příhradovými nosníky. Konstrukce bude na jižní a severní straně 
kotvena na zemi do ŽB desky 14. NP a na východě budou ztužující nosníky uloženy na 
ocelobetonové sloupy (jako kyvná stojka). Druhé konce nosníků budou kotveny do stěn 
ztužujícího ŽB jádra budovy. Ztužující nosníky budou umístěny na osy se sloupy a stěnami 
nižších podlaží. Konstrukce světlíku nad prostorem baru bude kotvena do ztužujícího prstence 
prostorové příhradové konstrukce. Na stavbě budou provedeny tři dilatace (umístění viz. 
konstrukční schéma). Dilatace kolem věžové časti bude z důvodu možného různého sedání a 
bude provedena jako dvě vykonzolované pole. Ostatní dilatace budou řešeny jako vložené pole.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Základy a spodní stavba: Železobetonová deska a železobetonové piloty 
Spodní stavba je řešena jako bílá vana z vodonepropustného železobetonu s krystalizační 
příměsí. 
Tepelná izolace spodní stavby je navržena z extrudovaného polystyrenu Ursa XPS HR-L 

Svislé konstrukce: Monolitické železobetonové stěny tl. 400 mm, 300 mm a 200 mm, 
železobetonové sloupy čtvercových a kruhových průřezů (největší čtvercový průřez 750x750 
mm, největší kruhový průměr 0,8 mm ) a prostorová ocelová konstrukce střechy 15. NP 

Dělící konstrukce: SDK příčky s odolností proti vlhkosti a s akustickou izolací z kamenné 
vlny; skleněné příčky a skleněné exteriérové příčky s mléčným sklem (dělící konstrukce na 
balkónech) 

Vodorovné konstrukce: monolitické železobetonové desky tl. 250 mm 

Vertikální komunikace: monolitické ŽB schodiště; tři panoramatické výtahy v atriu (zakázková 
výroba); jeden požární výtah KONE; jeden únikový výtah KONE, dva nákladové výtahy KONE a tři 
personální výtahy rovněž KONE. 

Zastřešení: 

Zelená plochá střecha: nosná konstrukce je navržena z železobetonové desky tl. 250 mm, 
expanzní vrstva z perforovaného asf. pásu Bitu-plast PER V13. Parozábrana je navržena z asf. 
pásu Icopal Micoral, spádová vrstva ze spádových izolačních desek Puren a tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu Ursa XPS N-FT. Hydroizolace je navržena z difúzně otevřených 
asf. pásů Glastek 30 sticker plus, Dekbit V60 S3T a  Elastek 50 Garden s ochranou proti 
prorůstání kořínků. U zelené střechy je pod vegetační substrát navržena drenážní profilovaná 
PE folie Dekdren. 

Zastřešení 15. NP: Na ocelové prostorové příhradové konstrukci budou umístěny sendvičové 
panely s výztužnou deskou, tepelnou izolací na bázi pěnového skla (sloužící zároveň jako 
parozábrana), kotevními plechy ne žárově zinkované oceli, pás z SBS modifikovaného asfaltu 
(pojistná hydroizolace), vícevrstvá foler s nakašírovanou strukturou rohoží 
z polypropylenových vláken (separační a drenážní vrstva) a mezi sebou vodotěsně propojené 
hliníkové desky s matnou povrchovou úpravou. Panely budou vybavené polyamidovými 
sponkami, které budou sloužit k jejich vzájemnému propojení. 

 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Statická konstrukce objektu je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek kolaps stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení. 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není řešeno 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární řešení není součástí projektu 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Nebylo v projektu řešeno 

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí 

a) Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  
vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). 

a) Vytápění 

Systém ohřevu teplé a otopné vody je navržen centrální, jako zdroj tepla bude využíváno 
dálkového vytápění Pražské teplárenské a.s. Výměníková stanice je umístěna v 1. PP 
v návaznosti na hlavní vertikální šachty. 

Hotelové pokoje a kanceláře 

Primární otopná tělesa jsou navržena desková soustavy dvoutrubkové horizontální se spodním 
rozvodem. Velikosti těles jsou navržena individuálně dle výpočtu tepelné ztráty místnosti. 
V koupelnách jsou navržena trubková otopná tělesa. Všechny rozvody v hotelových pokojích 
jsou vedeny v předstěnách, podhledu předsíně, prostoru vany, případně v sádrokartonových 
příčkách. 

Restaurace a bar 

Vytápění restaurace a baru je zajišťováno podlahovými konvektory s přirozenou konvekcí 
umístěnými u proskleného fasádového pláště. 

Bazén 

Bazénová hala bude vytápěna kombinovaně ohřátým vzduchem z vzduchotechnické jednotky a 
systémem podlahového vytápění. 

b) Vzduchotechnika 

Vzduchotechnické jednotky se v budově nacházejí na třech místech podle prostorů, které 
obsluhují. Strojovna VZT hotelových pokojů, restaurace a prostorů wellness je umístěna ve 2. 
NP v blízkosti jádra. Čerstvý venkovní vzduch je do VZT jednotek přiváděn ze střechy, kde je 
předupraven a následně distribuován k jednotlivým koncovým prvkům - fancoilům. V 
hotelových pokojích budou fancoily umístěné v pohledu předsíně. Vzduch bude zpět do 
centrální VZT jednotky odváděn přes koupelny. Z centrální VZT bude pak znehodnocený vzduch 
odváděn na střechu 15. NP. 

Přívod a úpravu vzduchu pro bar v 15. NP bude zajišťovat VZT jednotka umístěná na střeše 
tohoto podlaží. 

VZT jednotky bazénu, garáží, kanceláří a lobby budou umístěné ve strojovně VZT 2 ve 2. NP. 
Přívod vzduchu pro tyto jednotky bude na střeše 3. NP a odvod znehodnoceného vzduchu bude 
odveden na střechu veřejného wellnesu na jihozápadní straně hotelového komplexu. 
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Zázemí personálu v 1. PP bude větráno podtlakově a odváděný vzduch bude veden na střechu 
15. NP. 

Větrání předsíní únikových cest bude přetlakové s vyústěním na střechu 15. NP, zajišťující 
výměnu nejméně 12,5násobnou výměnu objemu vzduchu prostoru CHUC. Větrací potrubí 
požárních předsíní bude vedeno v šachtě tvořící samostatný oddělený požární celek. 

c) Kanalizace 

Přípojka 

Přípojka splaškové kanalizace se nachází jižně od hlavního venkovního schodiště areálu. 

Vnitřní kanalizace 

Veškeré připojovací potrubí bude z PVC se spádem 3 % a bude vedeno v předstěnách, 
v prostorách van, resp. vířivých van, případně uvnitř sádrokartonových příček do svislého 
odpadního potrubí, taktéž z PVC, vedeného instalačními šachtami. Svodné potrubí bylo 
navrženo z PVC a bude vedeno v suterénu budovy u stropu, případně u stěny. a v 2. NP u 
stropu v podhledu. Svodné potrubí bude ze suterénu vést do hlavního svodného potrubí 
umístěného v zemině v nezámrzné hloubce pod venkovním schodištěm na jihu budovy, které 
vede do přípojky splaškové kanalizace. Revizní šachty tohoto potrubí budou umístěny každých 
max. 18 m. Větrací potrubí bude vyvedeno instalačními šachtami na střechu 15. NP 500 mm 
nad úroveň střešního pláště. 

Každý zařizovací předmět bude napojen přes zápachovou uzávěrku s min. výškou vodního 
sloupce 50 mm a každý zařizovací předmět umístěný v suterénu bude vybaven klapkou proti 
vzduté vodě. 

Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude ze střechy jímána do zásobníků dešťové vody umístěných, spolu s filtrem a 
čerpadlem, ve 2. NP budovy. Zásobníky budou vybavené přepady s odvodem přebytečné 
dešťové vody do vsakovacích šachet umístěných v půdě ve svahu severně od budovy. Dešťová 
voda z hlavního venkovního schodiště a ze zpevněných ploch bude odváděna do vsakovacích 
nádrží umístěných v zemině v parkové části náměstí. 

d) Vodovod 

Přípojka  

Vodovodní přípojka se bude nacházet na jihu objektu. Vodoměrná sestava bude umístěna v 
suterénu budovy v Technické místnosti 1.  

Vnitřní rozvody – centrální ohřev  

Studená pitná voda bude vedena od vodoměrné sestavy pod stropem do jednotlivých 
instalačních šachet a následně k jednotlivým zařizovacím předmětům a do Technické místnosti 
2 k centrálnímu ohřívači. 

Studená dešťová voda bude používána k splachování a bude pomocí čerpadla vedena od 
zásobníků dešťové vody, umístěných ve 2. NP, do jednotlivých šachet a následně do 
jednotlivých toalet.  

Teplá voda bude ohřívána v centrálním ohřívači – v zásobnících teplé vody s nepřímým 
ohřevem umístěných v Technické místnosti 2. Teplá voda pak bude distribuována do 
jednotlivých instalačních šachet, resp. k zařizovacím předmětům.  

Cirkulační voda – Nespotřebovaná teplá voda bude cirkulovat v určených časových intervalech 
z potrubí teplé vody přes cirkulační potrubí zpět do zásobníků teplé vody. Voda bude poháněna 
čerpadlem umístěným před zásobníky. Cirkulační potrubí bude vždy vedeno mezi potrubím 
teplé a studené vody.  

Měření spotřeby vody  

Měření spotřeby vody pro celý objekt bude prováděno ve vodoměrné soustavě umístěné v 
přízemí objektu. 

 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Lokalita se nenachází na území s radonovým rizikem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V objektu nedochází ke vzniku bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v oblasti s rizikem technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem 

Ochranu před hlukem tvoří obvodové konstrukce budovy. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace: Splašková kanalizační přípojka bude vedena do veřejné splaškové kanalizace 
jižně od objektu. 

Pitná voda: Objekt bude napojen na veřejnou síť pitné vody. Vodoměrná sestava bude 
umístěna v technické místnosti 1 v 1. PP 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebylo řešeno 

   B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Příjezdová cesta je přivedena k severnímu hlavnímu vstupu do hotelu a kongresového centra. 
Vozidla návštěvníků jsou odvážena řidiči hotelu do garáží v 1. NP a 1. PP. Zásobování objektu 
bude přes zásobovací dvůr v 1. PP 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdové cesty do objektu budou navazovat na stávající komunikace jižně od stavby. 

c) doprava v klidu 

Součástí stavby budou dvě hromadné garáže v 1. NP (34 parkovacích míst) a 1. PP (64 
parkovacích míst) 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není součástí projektu 

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

V rámci výstavby předmětného objektu nejsou navrženy žádné stavby plnící úkoly pro ochranu 
obyvatel.  
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Schéma panelů

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE,
ZÁSOBNÍKY TV, ROZDĚLOVAČ 92,3 m²

  VSTUPY MÉDIÍ,
VODOMĚRNÁ SESTAVA 33,1 m²

DIESEL AGREGÁT 12,5 m²

ELEKTROROZVODNA 24 m²
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VÝMĚNÍKOVÁ STANICE,
ZÁSOBNÍKY TV, ROZDĚLOVAČ 92,3 m²

  VSTUPY MÉDIÍ,
VODOMĚRNÁ SESTAVA 33,1 m²

DIESEL AGREGÁT 12,5 m²

ELEKTROROZVODNA 24 m²

Schéma místností TZB 1PP
M 1:400



STROJOVNA
VZT 138,1 m2

ZÁSOBNÍKY DEŠŤOVÉ
VODY, FILTR A

ČERPADLO
205,1 m2

STROJOVNA
CHLAZENÍ
123,9 m2

ROZVADĚČ NN A MaR 54,1 m²

ÚPRAVNA VODY 50,1 m²

CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 25,3 m²

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
244,3 m2

POŽÁRNÍ NÁDRŽ
A ČERPADLO

203,4 m2

Schéma místností TZB 2NP
M 1:400



STROJOVNA
VZT 138,1 m2

ZÁSOBNÍKY DEŠŤOVÉ
VODY, FILTR A

ČERPADLO
205,1 m2

STROJOVNA
CHLAZENÍ
123,9 m2

ROZVADĚČ NN A MaR 54,1 m²

ÚPRAVNA VODY 50,1 m²

CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 25,3 m²

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
244,3 m2

POŽÁRNÍ NÁDRŽ
A ČERPADLO

203,4 m2

CHLADÍCÍ VĚŽE
713,5 m2

Schéma místností TZB 3NP
M 1:400



Potřeba telpé vody

Provoz
měrná 
jednotka

počet 
jednotek

potřeba TV 
m3/jedn.den

součinitel 
současnosti potřeba TV

Hotel lůžko 195 0,120 0,80 18,72
Restaurace jídlo 240 0,015 0,80 2,88
Bar místo 70 0,020 0,80 1,12
Wellness - lázně osoba 70 0,160 1,00 11,2
Wellness - úklid osoba 70 0,020 1,20 1,68

V2p= 35,6 m3/den
ρ = 1000 t1 = 10
V = 35,6 t2 = 60
c = 4,182 Δt = 50

Denní potřeba tepla pro ohřev TV

E2t = ρ.V2p.c.Δt/1000 = 7443,96 kWh/d

ztráty tepla  z = 0,5
E2z = E2t*z 3721,98 kWh/d

E2p = E2t+E2z = 11165,94 kWh/d
graf

75%E2T = 5582,97 kWh/d 35%E2T = 2605,386 kWh/d
50%E2T = 3721,98 kWh/d 15%E2T = 1116,594 kWh/d

ΔEmax z grafu = 2049,7182 kWh

Vz = ΔEmax*1000/ρ.c.Δt = 9,8025739 m3
= 9802,5739 l

návrh 10000

počet zásobníků objem jednohozásobníku
1 10000
2 5000
3 3333,3333
4 2500 4x Zásosbník Regulus R0BC 3000, objem 2508 l, Ø 1400
5 2000
6 1666,6667
7 1428,5714
8 1250
9 1111,1111

10 1000

Odhad potřebného objemu zásobníků teplé vody
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deska

ln,max = 9000 mm

empiricky
hd≥ln,max/33+10 % => hd ≥ 300 mm

s ohledem na ohyb štíhlost
λd,tab = 30,9

účinná výška desky d = l/(1,2*λd,tab) = 242,7184

návrh = 250 mm
zatížení

Char. [kN/m2] γ Návrh. [kN/m2]
Deska - stálé

Podlaha = 0,06*23 1,380 1,35 1,863
vlastní tíha desky = tl. desky*25 6,250 1,35 8,438

Σ stálé 7,630 1,35 10,301
Deska - užitné

pokojová část - kat. A 2,000 1,5 3,000
ostatní podlaží - kat. C3 5,000 1,5 7,500
příčky 1,200 2,5 3,000

Σ zatížení deska - pokoje 10,830 13,301
Σ zatížení deska - ostatní podlaží 13,830 17,801

Střecha
stálé 9,000 1,35 12,150
sníh = μi.Ce.Ct.sk = 0,8.0,8.1,0.0,7 0,448 1,5 0,672

Σ zatížení střecha 9,448 12,822
sloup

Szat = 36,69 m2
počet pater n = 16
počet pater pokojů ip = 12
počet pater ostatní io = 3
kční výška podlaží h = 3,6 m
výška sloupů/stěn (hs) = 3,35 m

Ndeska,pokoje = (ip).Szat.(q+g)deska = 5855,9441 kN
Ndeska,wellness = (iw).Szat.(q+g)deska = 1959,3010 kN
Nstřecha = Szat.(q+g)střecha = 470,4392 kN
Nstěny = Σli.bi.hs.ρŽB.γ = 3544,5094 kN
G0 = n.b2.hs.25

Ned = Ndeska + Nstřecha + G0
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deska
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empiricky
hd≥ln,max/33+10 % => hd ≥ 300 mm

s ohledem na ohyb štíhlost
λd,tab = 30,9

účinná výška desky d = l/(1,2*λd,tab) = 242,7184

návrh = 250 mm
zatížení

Char. [kN/m2] γ Návrh. [kN/m2]
Deska - stálé

Podlaha = 0,06*23 1,380 1,35 1,863
vlastní tíha desky = tl. desky*25 6,250 1,35 8,438

Σ stálé 7,630 1,35 10,301
Deska - užitné

pokojová část - kat. A 2,000 1,5 3,000
ostatní podlaží - kat. C3 5,000 1,5 7,500
příčky 1,200 2,5 3,000

Σ zatížení deska - pokoje 10,830 13,301
Σ zatížení deska - ostatní podlaží 13,830 17,801

Střecha
stálé 9,000 1,35 12,150
sníh = μi.Ce.Ct.sk = 0,8.0,8.1,0.0,7 0,448 1,5 0,672

Σ zatížení střecha 9,448 12,822
sloup

Szat = 36,69 m2
počet pater n = 16
počet pater pokojů ip = 12
počet pater ostatní io = 3
kční výška podlaží h = 3,6 m
výška sloupů/stěn (hs) = 3,35 m

Ndeska,pokoje = (ip).Szat.(q+g)deska = 5855,9441 kN
Ndeska,wellness = (iw).Szat.(q+g)deska = 1959,3010 kN
Nstřecha = Szat.(q+g)střecha = 470,4392 kN
Nstěny = Σli.bi.hs.ρŽB.γ = 3544,5094 kN
G0 = n.b2.hs.25

Ned = Ndeska + Nstřecha + G0

Beton 30 / 37
λ = 0,8
η = 1,0
fck = 30,0 MPa
fcd = 20,0000 Mpa
ρs = 0,02
σs = 400
ρŽB = 25

Ac = πr2 = Ned/(λ.η.fcd+ρs.σs)

= 0,3961 m

návrh = 0,4 m

= 0,7021 m

návrh = 0,75 m

sloup - protlačení

tl. desky hd = 250 mm = 0,25 m
krytí c = 20 mm = 0,02 m
průměr výztuže Ø = 8 mm = 0,01 m
účinná výška desky d = hd - c - 0,5.Ø = 226 mm = 0,23 m
obvody:
u0,kruh = 2πr = 2,5133 m
u0,čtverec = 4.b = 3,0000 m
u0,kruh = 2π(r+2d) = 5,3533 m
u0,čtverec = 4.b + 2π2d = 5,8400 m

posouzení
β = 1,15
Ved = Szat.(gd+qd) = 1031,0257 kN

a) u0:
Ved,0 = β.Ved/(u0*d) = 2087,4642 kPa 

1748,7899 kPa 
γ = 0,6.(1 - fck/250) = 0,528
Vrd,max = 0,4.γ.fcd = 4,224 Mpa

Vrd,0 ≥ Ved,0
4,224 ≥ 2,0875 MPa  => VYHOVUJE
4,224 1,7488 MPa  => VYHOVUJE

b) u1:
Ved,1 = β.Ved/(u1*d) = 980,0301 kPa 

𝑟𝑟 =
𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑑𝑑𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜋𝜋. (𝜆𝜆. 𝜂𝜂. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝜌𝜌𝑑𝑑. 𝜎𝜎𝑑𝑑 − 𝑛𝑛. 𝜌𝜌Ž𝐵𝐵. ℎ𝑑𝑑)

𝑏𝑏 =
𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑑𝑑𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜆𝜆. 𝜂𝜂. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝜌𝜌𝑑𝑑. 𝜎𝜎𝑑𝑑 − 𝑛𝑛. 𝜌𝜌Ž𝐵𝐵. ℎ𝑑𝑑

Přeběžný statický výpočet
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Konstrukční schéma 1PP
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Konstrukční schéma 1NP
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Konstrukční schéma 2NP
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Konstrukční schéma 4NP
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Konstrukční schéma 15NPKonstrukční schéma 4NP
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