


2 ABSTRAKT

[CZ] ABSTRAKT
Zadáním diplomové práce je návrh Wellness centra v areálu Strahov. Parcela se nachází severně od Velkého strahovského 
stadionu, na místě současné atletické nafukovací haly. Tato hala je v návrhu zbourána a místo ní je navržen objekt nový,  
lépe zapadající do celkového urbanistického řešení (viz část Předdiplomová práce). Navržené wellness centrum pro 
veřejnost je unikátní ve spojení různých druhů sportů, mokrého i suchého wellness včetně doplňujících provozů stravování 
a beauty wellness, to vše v jedné stavbě. Nachází se v dobré dopravní dostupnosti MHD i v docházkové vzdálenosti od 
nedaleké obytné zástavby a studentských kolejí. Cílem je nabídnout obyvatelům co nejširší sportovní využití i s možností 
následné relaxace, vše pod jednou střechou. 
Budova sestává ze čtyř sportovních hal (víceúčelové, beachvolejbalové, squashové, fitness centra), pátá část u vstupů 
obsahuje restaurační a minigolfové zařízení a v centrální části mezi těmito halami jsou umístěny šatny. V druhém a třetím 
nadzemním podlaží je umístěné mokré wellness navazující tak na suché wellness v přízemí a dostupné z šaten. Návrh 
poskytuje možnost mít v jednotlivých halách a prostorech různé vnitřní podmínky (teplotu, vlhkost apod.) dle potřeby. Celý 
prostor je zastřešen lehkým obvodovým pláštěm ze strukturální ocelové konstrukce s výplní ETFE fóliovými polštáři, který 
tak umožňuje udržovat požadované vnitřní mikroklima, chrání proti povětrnostním vlivům a vizuálně zceluje celou stavbu. 
 
[CZ] KLÍČOVÁ SLOVA
diplomová práce, wellness centrum, sport, rekreace, Strahov

[EN] ABSTRACT
The purpose of  this diploma thesis is to design a wellness centre in the Strahov area. The plot is situated in the northern 
part of  the Strahov area in Prague, north of  the Great Strahov Stadium (Velký strahovský stadion), at the location of  the 
current inflatable hall. This hall is to be demolished and a new wellness centre, better fitting to the overall urban solution 
(see Pre-diploma section), is proposed instead. The designed wellness centre is unique in joining different kinds of  sports, 
wet and dry wellness, and additional services of  a beauty wellness and a restaurant, all in one building. The location is 
easily accessible by public transport as well as by foot from the nearby residential areas and college dorms. The target is 
to provide residents with ample sport and relaxation options all in one place.
The wellness centre consists of  four sports halls (multifunctional, beach volleyball, squash, fitness centre), a dressing 
room area between these halls, and a restaurant with a miniature golf  course close to the entrance. Dry and wet wellness 
areas are located on the second and third floors. The design allows to set different air conditions (such as temperature and 
humidity) in different parts of  the building based on their intended use. The entire object is roofed by a steel structure with 
ETFE foil cushions, which protects the internal environment as necessary.

[EN] KEYWORDS:
diploma thesis, wellness centre, sport, recreation, Strahov area
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ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ
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dle potřeby (kromě umístění do 
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OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
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CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY
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TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.

V rámci předdiplomové práce bylo řešeno území 
Strahova, zejména severní část území. 
Nejdříve byla provedena analýza širších vztahů, 
rozhodnutí o bouraných/zachovaných objektech, 
uvědomění si kompozičních a dopravních vztahů. 
Propojením všech těchto aspektů vznikl výsledný 
urbanistický návrh.
Kompozice hrála v návrhu důležitou roli. Byla 
podpořena osa vedoucí mezi Velkým strahovským 
stadionem a Stadionem Evžena Rošického navrženou 
pěší promenádou, lanovou dráhou vedoucí  od 
Plzeňské ulice až na Malovanku, eskalátorovu halou ve 
skále a dvojicí věží hotelu. Souměrně k této ose byly 
umístěny dva velké objekty, objekt velodromu a objekt 
sportovně-relaxačního centra pro veřejnost (wellness 
centra - předmětem diplomové práce). Park ve svahu 
k Malovance zůstal zachován, na Malovance vzniklo 
u dolní stanice lanové dráhy nové náměstí a v západní 
části byla doplněna bytová zástavba, služby 
a občanská vybavenost tak, aby došlo k oživení celé 
oblasti a přiblížení obyvatel k centru dění. Kolmo na 
hlavní kompoziční osu je široká promenáda s různými 
zábavními prvky a prvky pro odpočinek, včetně zeleně 
a vodních prvků. Pod touto promenádou je umístěno 
několikapodlažní podzemní parkoviště.
Cílem je zrevitalizovat toto území, dostat do něj 
život, přiblížit ho obyvatelům (doplněnou zástavbou 
a dopravním řešením) a zvýšit kvalitu prostředí v této 
lokalitě. Vzhledem k blízkosti Petřína a Pražského 
hradu, výhledům ze Strahova na Prahu a celkově 
umístění v rámci Prahy se jedná o velmi dobrou lokalitu, 
která si zaslouží “probuzení” a vhodné využití, které 
by pomohlo tuto část oživit.

Pozn.: Tato část s předdiplomou prací je původní 
nezměněný  předdiplomový projekt, tedy 
s neaktualizovaným objektem wellness centra dle 
finální diplomové práce.
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využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
J/K
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CE

PT

ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE
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sklad
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PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
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BEACHVOLEJBAL
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FITNESS, 
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špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)
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VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH
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CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.
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ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ
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ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
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barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP
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LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)
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CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.



10 SITUACE | Předdiplomová práce

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH - DANTLINGER

SITUACE

0             20            40             60             80 m
1:2000
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 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 
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ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
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PT

ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
0               5               10                              20  m

tribuny

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

BEACHVOLEJBAL

tribuny

tribuny

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’

0               5               10                              20  mŘEZ PŘÍČNÝ B-B’

WELLNESS
ŠATNY

ZÁZEMÍ BAR BEACHVOLEJBAL

HERNA, PŮJČOVNA

SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
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SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SCHÉMA DOPRAVY SOUČASNÝ STAV + BOURANÉ OBJEKTY

ŘEZ A-A’

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.

0             20            40             60             80 m
1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
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PT

ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
0               5               10                              20  m

tribuny

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

BEACHVOLEJBAL

tribuny

tribuny

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’

0               5               10                              20  mŘEZ PŘÍČNÝ B-B’

WELLNESS
ŠATNY

ZÁZEMÍ BAR BEACHVOLEJBAL

HERNA, PŮJČOVNA

SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.
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 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
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KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 
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ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH - DANTLINGER

SITUACE
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SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SCHÉMA DOPRAVY SOUČASNÝ STAV + BOURANÉ OBJEKTY

ŘEZ A-A’

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.

0             20            40             60             80 m
1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
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ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
0               5               10                              20  m

tribuny

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

BEACHVOLEJBAL

tribuny

tribuny

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’

0               5               10                              20  mŘEZ PŘÍČNÝ B-B’

WELLNESS
ŠATNY

ZÁZEMÍ BAR BEACHVOLEJBAL

HERNA, PŮJČOVNA

SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.
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 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
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KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
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ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
J/K
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CE

PT

ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
0               5               10                              20  m

tribuny

VÍCEÚČELOVÁ 
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BEACHVOLEJBAL

tribuny

tribuny

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’

0               5               10                              20  mŘEZ PŘÍČNÝ B-B’

WELLNESS
ŠATNY

ZÁZEMÍ BAR BEACHVOLEJBAL

HERNA, PŮJČOVNA

SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.
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SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SCHÉMA DOPRAVY SOUČASNÝ STAV + BOURANÉ OBJEKTY
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 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 
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ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.
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1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ
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ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ
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DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka
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pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP
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LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’
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SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH - DANTLINGER

SITUACE
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1:2000

SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SCHÉMA DOPRAVY SOUČASNÝ STAV + BOURANÉ OBJEKTY

ŘEZ A-A’

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.

0             20            40             60             80 m
1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ

VO
J/K

ON
CE

PT

ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
0               5               10                              20  m

tribuny

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

BEACHVOLEJBAL

tribuny

tribuny

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’

A

B B’
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WELLNESS
ŠATNY

ZÁZEMÍ BAR BEACHVOLEJBAL

HERNA, PŮJČOVNA

SEZENÍ BAR SEZENÍ BAR
ŠATNY
WELLNESS

VÍCEÚČELOVÁ HALA
SQUASH

POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH - DANTLINGER

SITUACE

0             20            40             60             80 m
1:2000

SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ SCHÉMA DOPRAVY SOUČASNÝ STAV + BOURANÉ OBJEKTY

ŘEZ A-A’

 REVITALIZACE SEVERNÍ ČÁSTI AREÁLU STRAHOV
 SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST

KRISTÝNA ULRYCHOVÁ
ARCHITEKTURA A STAVITELTSTVÍ FSv ČVUT V PRAZE 

AMG2 / ZS 2017-2018

ATELIÉR: KOPŘIVA - GLEICH

1. NP 2. NP

ŘEZ PODÉLNÝ A-A’

SCHÉMA KOMPOZICE

PODZEMNÍ VÍCEPODLAŽNÍ GARÁŽE
umístěné pod celou plochou promenády,
i pro autobusy

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
propojující horní úroveň bastionů s úrovní 
nižší - snadná dostupnost a propojenost 
obou úrovní

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
přestupní uzel (tramvaj - lanová dráha), 
v přízemí veřejná vybavenost, obchody, 
komerce...

NOVÉ NÁMĚSTÍ
možno pořádat trhy a akce, prostor 
rozčleněn (i výškově, materiálově) na 
menší plochy, přestupní dopravní uzel 
(tramvaj - lanová dráha/schodišťový 
koridor) 

SÍŤ PĚŠÍCH CEST
nová síť pěších cest na bastionech, 
včetně krajů - vizuální propojenost s nově 
vzniklým centrem dění

ZMĚNA VYUŽITÍ VELKÉHO STRAHOVSKÉHO 
STADIONU
v obou podlaží pod tribunami a na 
ochozu vytvořena obchodní galerie, 
např. s obchody, bistry, poštou, trafikou, 
studovnou apod.
AUTOKEMP + KOUPALIŠTĚ
změna využití vnitřní části velkého 
stadionu z fotbalových hřišť na autokemp 
a koupaliště (ubytování tohoto typu v 
Praze na rozdíl od jiných evropských měst 
tolik není, lokalita vhodná i vzhledem 
k blízkosti Petřína a Pražského hradu a 
dopravní obslužnosti)

OŽIVENÍ PARTERU
oživení a rozehrání parteru, přilákání lidí 
- života do tohoto místa, možnost trávit 
čas venku (klid, relax, hra)

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

NOVÁ ZÁSTAVBA

PĚŠÍ CESTY A PLOCHY, HŘIŠTĚ

CYKLOPRUHY, CYKLISTICKÉ STEZKY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

SOUKROMÁ ZELEŇ

SPORTOVIŠTĚ

SCHODIŠŤOVÝ KORIDOR
koridor se schodištěm a travelátory, v 
místech mezipodest umístěny po stranách 
obchody/komerční prostory/výstavní 
galerie - na stěnách koridoru vystavena 
umělecká díla, zastřešen (sklo)

BYTOVÁ ZÁSTAVBA
nová bytová zástavba - aktivní 
využití území, návaznost na veřejnou 
vybavenosti, sportoviště, promenádu atd.

0             20            40             60             80 m
1:2000
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SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST nebo také volnočasové centrum je stavba s 
mnoha prostory pro konání různorodých sportovních aktivit. Z hlediska umístění dodržuje tato 
stavba jistou symetrii vůči ose lanové dráhy skrz hotel/administrativní budovu s velodromovým 
stadionem. Z hlediska tvaru hmoty je kontrastní vůči hmotě stadionu, která je svým hyperbolicko-
parabolickým zastřešením konvexní, kdežto toto centrum je konkávní. Dům sestává z 
jednotlivých sportovních hal, to celé zastřešeno jedním obvodovým průsvitným pláštěm. Tím je 
docílena příjemná vnitřní teplota a ochrana proti povětrnostním vlivům, díky čemuž je umožněn 
bezproblémový pohyb osob mezi vstupem, šatnami a sportovišti. Jedná se jakési “domy v 
domě”. Střední část slouží převážně jako šatny, společné pro všechna sportoviště. Je to tedy 
určitý “rozcestník”. Plochy chodeb jsou využity nejen k přesunům mezi jednotlivými prostory, ale 
také jsou zde umístěny i další aktivity, jako například lezecká stěna s bouldrem a šachy velkého 
měřítka. V těchto místech je umožněn vhodným nasměrováním výhled směrem na lanovou dráhy 
i Hradčany. Také se díky těmto chodbám dostává více denního světla do všech prostorů. VÝ
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ŠATNA JAKO ROZCESTÍ KOMUNIKACE MEZI 
JEDNOTLIVÝMI PROSTORY

OVLIVNĚNÍ TVARŮ JEDNOTLIVÝCH 
HMOT ORTOGONALITOU HŘIŠŤ ROZEHRÁNÍ HMOT

SCHÉMA 
KONSTRUKČNÍ A HMOTOVÉ

CELEK složený z jednotlivých prvků - 
hal, chodeb, střední hmoty s (nejen) 
šatnami, konstrukcí a obvodového 
pláště

NOSNÁ KONSTRUKCE obvodového 
pláště není téměř limitována velkými 
rozpony - lze umístit více podpor 
dle potřeby (kromě umístění do 
sportovišť v halách)

ŠATNY jako rozcestí - v centru celé 
dispozice - snadná dostupnost 
na všechny strany na jednotlivá 
sportoviště

OBVODOVÝ PLÁŠŤ z převážné části 
průsvitný - dostatečný přísun 
denního světla, udržení stálých 
klimatických podmínek, ochrana před 
povětrnostními vlivy

OCHOZ v 2. NP slouží pro návštěvníky-
veřejnost jakožto přístup do 
tribun jednotlivých hal a zároveň 
je ve středu umístěno posezení s 
občerstvením

ŠATNY

OBČERSTVENÍ

RECEPCE

REC.vstup

vstup

vstup

ZDRAVÁ
VÝŽIVA

MASÁŽE

VÍCEÚČELOVÁ 
HALA

sklad

DĚTSKÁ HERNA,
PŮJČOVNA SPORT. POTŘEB,
OBČERSTVENÍ

FITNESS, 
POSILOVNA

LEZECKÁ STĚNA,
BOULDER

přezouvací lavicešpinavá 
chodba

čistá chodba
pro sportovce

BEACHVOLEJBAL

sklad

sklad

SQUASH

STOLNÍ 
TENIS

propojení 
s venkovními hřišti

propojení - možnost 
venkovního tréninku

soukromá louka

PROVOZNÍ SCHÉMA
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TENIS

FITNESS, 
POSILOVNA

špinavá chodba 
pro návštěvy 
(veřejnost)

BAR

barové sezení

vertikální
komunikace vertikální

komunikace

převýšený prostor 
-> světlo do 1.NP

1.NP

2.NP

LEGENDA:
      sportovci (placený vstup)
      návštěvníci (veřejnost)

pozn.: znázorněny vstupní čáry, 
výstupní totožné (v opačném 
směru)

A’
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B B’
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POHLED JIŽNÍ 0               5               10                              20  m

CYKLOSTEZKA
navržena v návaznosti na již existující 
pražský systém, propojení s Ladronkou a 
napojení na cyklostezku, vedoucí do Dejvic

MINIGOLF, NAUČNÉ HŘIŠTĚ
využití prostoru mezi bastiony - minigolf  a 
naučné hřiště

NADHLEDOVÁ AXONOMETRIE INTERIÉR - KONSTRUKCE A HMOTY

ŘEZOPOHLED na jižní fasády stadionu, hotelu s administrativní budovou a sportcentra 0             15            30             45             60 m
1:1500

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA
posunuta blíže k novému náměstí - 
přestupní dopravní uzel

LANOVÁ DRÁHA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:
Stávající obytná zástavba v západní části 
je doplněna zástavbou novou (bytové 
domy i chybějící veřejná vybavenost). 
Tím je prostor kolem stadionů a samotné 
stadiony přiblíženy obyvatelům.
Vizuální propojení bašty s hlavní řešenou 
plochou před severní fasádou Velkého 
stadionu je umožněn díky návrhu pěších 
cest na horním okraji bašty a novému 
využití zmíněné plochy (promenády), která 
svou hravou formou zaujme a přiláká 
kolemjdoucí. K přímému propojení slouží 
navržené vertikální komunikace mezi 
bastiony. Dole v tomto prostoru je navržen 
minigolf  a naučné hřiště, jakožto další 
“lákadlo”.
Cílem je celý tento řešený prostor oživit.
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IDEA NÁVRHU
Z původně celistvé oválné hmoty byla rozdělením dle funkcí jednotlivých hal vytvořena sestava několika objektů. Tyto objekty mají 
tvar a  velikost dle funkčního využití a požadavků na provoz. V jejich středu jsou umístěny centrální šatny, které tvoří jakési rozcestí.  
V prostoru mezi každými dvěma sousedními halami jsou jednotlivé vstupy do budovy, únikové východy, průhledy umožňující vizuální 
propojení s exteriérem a výhledy na významné prvky v okolí. Kolem centrálních šaten vzniká ochoz pro snadný přístup z šaten do 
všech hal. Celá tato sestava hal je zastřešena lehkou obvodovou strukturální konstrukcí, která propouští denní světlo do interiéru, 
svým tvarem se přizpůsobuje potřebným světlým výškám a umožňuje vytvoření určitého vnitřního mikroklimatu mezi halami bez 
nutnosti zvýšeného vytápění a větrání celého objemu stavby. Zároveň i umožňuje docílení různých vnitřních mikroklimatických 
podmínek se specifickými nároky v jednotlivých halách. Toto zastřešení společně s pásovými okny a horizontálními dřevěnými 
slunolamy na fasádě opticky zceluje celou stavbu. 
Navržené wellness centrum je tak navrženo jako jakési “domy v domě”.

zjednodušení | sjednocení –jednotné 
zastřešení – vnitřní mikroklima | zcelení – 
pásová okna se slunolamy 

hmotové rozehrání | tvar a výšky hal 
dle funkce a způsobu využití | využití 
výhledů a orientace 

rozdělení dle funkcí | střed-rozcestí –
centrální šatny – kolem ochoz – vstup 
do jednotlivých sportovních hal  | 
domy v domě

celek | ovál  | jedna stavba
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POPIS FUNKČNÍHO ROZLOŽENÍ
Stavba wellness centra pro veřejnost sestává z šesti objektů, zastřešených jednotnou strukturální konstrukcí lehkého 
obvodového pláště. V objektu u vstupu je navržena restaurace (1. NP) a minigolf  (2. NP). V centrálním objektu jsou umístěny 
šatny (1. NP), ze kterých je umožněn po ochozu vstup do jednotlivých sportovních hal (víceúčelové, beachvolejbalové, 
squashové, fitness centra) umístěných po obvodu. Z šaten je také přístup do 2. NP, kde je umístěno mokré wellness, nebo 
i do 3. NP, kde je v centrální části mokré wellness (odpočívárny) a v obvodových objektech bazénové haly (plavecká, 
“tropická”, s divokou řekou, opalovací louka).
Mezi obvodovými objekty a středním objektem s šatnami je v 2. a 3. NP ochoz s lávkami a mostky, který umožňuje vstup 
do jednotlivých objektů, a díky sklonu pomáhá překonávat různé výškové úrovně jednotlivých objektů. 
Mezi každými dvěma sousedními objekty jsou umístěny další funkce. U vstupu jsou to vstupní haly (pro veřejnost, pro 
zaměstnance), dále také lezecké stěny, boulder a prostor s hrami a únikovou cestou.
Přístup do wellness centra je z úrovně parteru hlavními vstupy do vstupních prostorů nebo z podzemního parkoviště 
vertikálními komunikacemi (schodišti, výtahy) do vstupních hal.

1. NP

2. NP

3. NP

1. PP

SCHÉMA FUNKČNÍHO ROZLOŽENÍ: PROVOZNÍ SCHÉMA – POHYB LIDÍ:

1. NP

2. NP

3. NP

1. PP

POPIS PROVOZU
Vzhledem ke komplexnosti stavby lze rozlišit několik provozních cest a skupin osob:
Veřejnost: Veřejnost má přístup do restaurace, beauty wellness (kadeřnictví, kosmetiky apod.), prodejny a půjčovny 
sportovních potřeb (1. NP) a použitím schodiště či výtahů ve vstupní hale i na minigolf  (2. NP).
Veřejnost_diváci: V době konání sportovních utkání, soutěží apod. je díky schodišti a výtahům ve vstupní hale možnost 
přístupu veřejnosti na ochoz v 2. NP, odkud je vstup na tribuny ve víceúčelové a beachvolejbalové hale. 
Sportovci (tj. veřejnost s placeným vstupem do wellness centra):  Ze vstupní haly (1. NP) sportovci pokračují přes turnikety  
špinavou chodbou do centrálních šaten. Z šaten následně vcházejí na čistou chodbu (ochoz), odtud je umožněn vstup do 
jednotlivých sportovních hal (suché wellness). Další možností je využití mokrého wellness (2. NP) a bazénových hal (3. NP) 
díky schodištím umístěných mezi šatnami.
Sportovci  s omezenou schopností pohybu a orientace (inv.): Sportovcům (inv.) s asistencí je umožněn pomocí výtahů ve 
vstupní hale přístup do převlékacích prostorů v 2. NP, odkud  mají použitím výtahů možnost přístupu do všech sportovních 
prostorů, suchého i mokrého wellness.
Zaměstnanci: Zaměstnanci mají odlišný vchod oproti veřejnosti. Ve vstupní hale pro zaměstnance je umístěno schodiště 
a výtah, který slouží zároveň jako nákladní. Šatny pro zaměstnance jsou umístěny v 2. NP. Pro trenéry a zaměstnance 
fitness centra jsou umístěny šatny v rámci objektu fitness centra v 1. NP. V blízkosti vstupních hal je umístěno zázemí pro 
recepční.

LEGENDA PROVOZNÍHO SCHÉMATU:
veřejnost – přístup do restaurace, prodejny, beauty wellness (1. NP) a minigolfu (2. NP)
veřejnost_diváci – při sportovních utkáních přístup do hlediště (tribun) v halách (2. NP)
prostory určené pro sportovce (špinavý provoz)
prostory určené pro sportovce (čistý suchý provoz)
prostory určené pro sportovce (čistý mokrý provoz)
prostory určené pro sportovce (inv.)
prostory určené pouze pro zaměstnance

LEGENDA FUNKČNÍHO ROZLOŽENÍ:
vstupní prostory
restaurace
beauty wellness
komerční prostory (prodejna)
sportovní haly
další sportovní provozy (lezecká stěna, boulder)
šatny, hygienická zařízení
mokré wellness
minigolf
bazénové haly
ochoz
zázemí
vertikální komunikace

LEGENDA FUNKČNÍHO ROZLOŽENÍ:
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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POHLED ČELNÍ (JIŽNÍ)

POHLED NA PROMENÁDU (VÝCHODNÍ)

POHLED OD BEACHVOLEJBALU (SEVERNÍ)

fasádní vodorovný dřevěný obklad na “řezných” stěnách

bílá omítka

dřevěné vodorovné lamely, opticky sjednocující celou budovu, stínění

dřevěné pevné stínění – slunolamy
dřevěné markýzy nad francouzskými okny a výlohami – slunolamy

dřevěné pevné stínění oken – slunolamy

strukturální ocelové zastřešení s výplní ETFE fóliovými polštáři

název wellness centra na dřevěných vodorovných lamelách nad vstupem
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30 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | II. Stavební část

Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva STAVEBNÍ květen 2018 
 

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Stavební část 

 
Dokumentace zpracována dle vyhl. MMR 499/2006 ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. Zohledněny jsou vyhl. MMR 268/2009 o technických požadavcích na stavby, vyhl. MMR 
398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
A. Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje 
        A.1.1  Údaje o stavbě 
             a) název stavby 
 Wellness centrum v areálu Strahov 
             b) místo stavby 
 severní část území Strahov, 169 00  Praha 6 
 dotčené pozemky parc. č. 2447/1, 2447/5, 2447/15, 2447/27 – kat. úz. Břevnov 
 ±0,00 = 330,00 B.p.v. / výšková úroveň podlahy 1. NP 
             c) předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace (PD) na úrovni dokumentace pro stavební povolení (DSP), v rámci diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze, je návrh novostavby 
wellness centra. Jedná se o stavbu trvalou. 

        A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 Fakulta stavební 
  se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00  Praha 6 
 IČ: 6840 7700 
        A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
             a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
 Kristýna Ulrychová 
 e-mail: k.ulrychova@gmail.com 
             b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
 stejné údaje viz a) 
             c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace 
 stejné údaje viz a) 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 Stavbu lze rozčlenit na dva stavební objekty: SO 01 novostavba wellness centra, SO 02 venkovní úpravy. 
A.3  Seznam vstupních podkladů 
 - Zadání diplomové práce + přílohy 
 - Kopie katastrální mapy 
 - Polohopisné zaměření 
 - Osobní prohlídka 
 - Předdiplomová práce 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
             a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Na místě navrhované stavby se nyní nachází atletická nafukovací hala a malý stadion. Nejedná se o nijak významné stavby, a tak je možné je odstranit. V okolí stavby se nachází 
ještě beachvolejbalový areál, který dle urbanistického návrhu bude také odstraněn, na jeho místě je plánována nová výstavba. Okolní přilehlý lesopark v severní části a ulice 
Vaníčkova zůstávají zachovány. Charakter stávající zástavby není nijak ucelen a pevně dán, a tak návrh nijak neruší zavedenou stávající formu. Svým umístěním, orientací 
a tvarem odpovídá zpracované urbanistické studii (viz Předdiplomová práce – výchozí podklady). Jižně od navrhované stavby wellness centra vznikne dle urbanistické studie 
nová pěší promenáda, v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

             b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
 Územní rozhodnutí nebylo dosud vydáno. 
             c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle platného KN je řešená plocha vedená dle způsobu využití jako Sportoviště a rekreační plocha, projektová dokumentace je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací 
z hlediska způsobu využití území. 
Parcela leží na místě stavební uzávěry, byla by nutná žádost o udělení výjimky ke stavbě. 

             d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 Dosud nebyla podána žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, je potřeba o ni zažádat. 
             e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Dokumentace v úrovni projektu pro vydání stavebního povolení splňuje požadavky dotčených orgánů. 
             f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Rozbory a průzkumy byly provedeny již v rámci urbanistické studie, předdiplomové práce. Veškeré důležité informace a závěry jsou k nalezení v části Předdiplomová práce – 
výchozí podklady. 

             g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Objekt je omezen pouze stavební uzávěrou, jinými právními předpisy není navržený objekt ani přilehlý pozemek omezen ochranou území.  
Na území s řešeným objektem se nenacházejí objekty spadající pod památkovou ochranu, území neleží v MPR, MPZ ani ochranném pásmu památkové zóny a rezervace, objekt 
ani nesousedí bezprostředně s památkově chráněným objektem. 
Stavba je v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Na řešeném území ani v blízkém okolí plánované 
stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  
Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. Další ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím okolí.  

             h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností. Lokalita není namáhaná záplavami.  

             i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Okolní stavby a pozemky nejsou dotčeny stavbou. V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy objektu 
jsou vsakovány na pozemku investora.  

             j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  Je požadována demolice stávající zástavby, a to malého atletického stadionu s nafukovací halou. 

Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva STAVEBNÍ květen 2018 
             k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
             l) územně technické podmínky 
 Lokalita je obsloužena místními zpevněnými komunikacemi i veřejnou hromadnou dopravou. 
 Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení, telekomunikační sítě, STL plynovod, kanalizace a vodovod. 
             m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
             n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
 Řešené území je na parcelách 2447/1, 2447/5, 2447/15, 2447/27 – kat. úz. Břevnov, 43656, sportoviště a rekreační plocha 
  parc. č. 2447/1 (část) – kat. úz. Břevnov, 43 656 m2, plocha sportoviště a rekreační, ostatní plocha 
  parc. č. 2447/5 (část) – kat. úz. Břevnov, 1 808 m2, plocha sportoviště a rekreační, ostatní plocha 
  parc. č. 2447/15 – kat. úz. Břevnov, 4 742 m2, plocha zastavěná a nádvoří, stavba občanského vybavení 
  parc. č. 2447/27 – kat. úz. Břevnov, 2 072 m2, plocha sportoviště a rekreační, ostatní plocha 
             o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne na žádných pozemcích. 
B.2  Celkový popis stavby 
        B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
             a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu. 
             b) účel užívání stavby 

Stavba obsahuje provoz suchého i mokrého wellness včetně doplňujících prostor s beauty wellness, stravovacími službami a minigolfem. Navrhované wellness centrum je určeno 
primárně pro širokou veřejnost, tedy nikoliv pro tréninky vrcholových sportovců. 

             c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba trvalá. 
             d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 O povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebylo žádáno. 

Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky budou splněny, neboť návrh řešení respektuje a splňuje požadavky příslušných norem hygienických, požárních 
a bezpečnostních. Veškeré navrhované výrobky, materiály a technologické postupy musí být certifikované a určené pro výstavbu. 

             e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Řešený objekt nezasahuje do MPR města ani jejího ochranného pásma. Není předmětem památkové péče. Na území určeném ke stavebním úpravám se nenacházejí objekty 
spadající pod památkovou ochranu. Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V lokalitě určené pro výstavbu se nenacházejí žádné prvky ÚSES 
ani další chráněné krajinné prvky.  

             f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Není předmětem PD. 
             g) navrhované parametry stavby 
 zastavěná plocha:    7 763 m2 
 obestavěný prostor:    97 037 m3 
 užitná plocha:    12 825 m2 
 předpokládané kapacity provozu:   celková kapacita novostavby včetně doplňkových služeb je odhadována na přibližně 400 osob  
 počet funkčních jednotek, velikosti:   1. NP – 7 jednotek (restaurace, komerční prostory, šatny, víceúčelová hala, beachvolejbalová hala, squashová  
                    hala, fitness centrum) 
      2. NP – 3 funkční jednotky (minigolf, suché a mokré wellness, technické podlaží pod bazénovou halou) 
      3. NP – 1 funkční jednotka (mokré wellness) 
 celková plocha řešeného pozemku včetně novostavby: 17 100 m2 

rozměry objektu:    délka 113 m, šířka 92 m 
podlažnost:     1 podzemní podlaží, 1-3 nadzemní podlaží 

             h) základní bilance stavby 
 V rámci projektové dokumentace je řešena tepelná bilance – viz Technická zpráva TZB v IV. části Technika prostředí staveb. 
        B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
             a) urbanismus 

Urbanistické řešení bylo zpracováno v rámci předdiplomové práce (viz Předdiplomová práce – výchozí podklady), kde je i podrobněji popsáno. 
Stavba je v rámci urbanistického řešení umístěna symetricky ke kompoziční ose, která vede mezi Velkým strahovským stadionem a Stadionem Evžena Rošického a je akcentována 
lanovou dráhou a schodišťovým koridorem ve skále. Na druhé straně od osy je navržen stadion velodromu, v ose dvojice věží hotelu a administrativní budovy. Nejen umístěním, 
ale i tvarem budovy je vytvořena příjemná kompozice. Konvexní tvar střechy velodromu kontrastuje s konkávním zastřešením řešené novostavby.  
Dopravní dostupnost je dobrá městskou hromadnou dopravou, individuální automobilovou (doprava v klidu je řešena podzemními několikapatrovými garážemi pod hlavní pěší 
promenádou), na kole (nedaleko se nachází cyklostezka) i pěšky. Navrhované wellness centrum má blízko k přírodě (sousedícímu lesoparku) a zároveň je díky nové bytové a další 
zástavbě v rámci urbanistického řešení přiblíženo veřejnosti.  

             b) architektonické řešení 
Výsledný tvar, konstrukční i materiálové řešení vychází z urbanistického řešení (majícího vliv na umístění, orientaci a celkový tvar objektu), idey návrhu (viz str. 16 – Idea 
návrhu), provozního a dispozičního řešení a technických požadavků. Je tak navržena půdorysně oválná budova, tvořená sestavou jednotlivých objektů s různým funkčním využitím 
a různými mikroklimatickými podmínkami. Tato sestava jednotlivých objektů je zastřešená strukturální ocelovou konstrukcí, vyplněnou ETFE fóliovými polštáři. Toto zastřešení 
slouží jednak jako sjednocení jednotlivých hal v jednu stavbu, ale také jako prostředek k udržování určitého vnitřního mikroklimatu v prostoru mezi jednotlivými objekty a ochrana 
proti povětrnostním vlivům. Jedná se v podstatě o „domy v domě“. 
Jelikož se novostavba nachází blízko lesoparku a je z velké části obklopena zelení, je cílem dostat příjemné přírodní prostředí i do interiéru, a to díky průhledům na okolní zeleň 
a významné dominanty, ale také volbou materiálů fasády. Proto je vertikální zeleň i součástí interiéru (v ochozu se nacházejí vertikální sítě s popínavými rostlinami) a jako hlavní 
materiály na fasádě byly zvoleny bílá omítka s dřevěným obkladem a vodorovnými dřevěnými slunolamy a markýzami, které tak ucelují charakter celé stavby a zároveň 
nekomplikují už tak celkem členitý tvar stavby se strukturálním membránovým ETFE fóliovým zastřešením. 
Stavba komunikuje se svým okolím. Hlavní vstupy jsou orientovány do pěší promenády, v parteru a u vstupů se nacházejí prvky mobiliáře a zeleň. Na severní straně pozemku, 
směrem k lesoparku, je zahrada s venkovními beachvolejbalovými kurty, venkovní posilovnou a možností využití louky. 

        B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 Podrobný popis provozu a funkčního využití, včetně schémat, je popsán na str. 18 – Popis provozu a funkčního rozložení. 

Stavba sestává z jednoho až tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního.  
Hlavní vstupy do objektu jsou v úrovni parteru z pěší promenády či v 1. PP z podzemních garáží, přístupné schodišti a výtahy do vstupních hal. Vstupy jsou dva a oddělené, pro 
veřejnost a pro zaměstnance. 
Vzhledem ke komplexnosti stavby lze rozlišit několik provozních cest a skupin osob: 
– Veřejnost: Veřejnost má přístup do restaurace, beauty wellness (kadeřnictví, kosmetiky, manikúry apod.), prodejny a půjčovny sportovních potřeb (1. NP) a na minigolf (2. NP). 
Jako vertikální komunikace může veřejnosti sloužit schodiště či výtahy, umístěné ve vstupní hale. 
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– Veřejnost_diváci: V době konání sportovních utkání, amatérských turnajů, soutěží apod. je díky schodišti a výtahům ve vstupní hale možnost přístupu veřejnosti na ochoz 
v 2. NP, odkud je vstup na tribuny ve víceúčelové a beachvolejbalové hale. Tribuna ve víceúčelové sportovní hale je teleskopická, tedy v době nekonání akcí je možné využít celou 
hrací plochu s všemi druhy hřišť. V beachvolejbalové hale jsou díky množství volného prostoru navrženy tribuny jako pevné. 
– Sportovci (tj. veřejnost s placeným vstupem do wellness centra): Ze vstupní haly (1. NP) sportovci pokračují přes turnikety špinavou chodbou do centrálních šaten. Z šaten 
následně vcházejí na čistou chodbu (ochoz), odtud je umožněn vstup do jednotlivých sportovních hal (suché wellness). Další možností je využití mokrého wellness (2. NP) 
a bazénových hal (3. NP) díky schodištím umístěných v centrální části s šatnami. 
– Sportovci s omezenou schopností pohybu a orientace (inv.): Sportovcům (inv.) s asistencí je umožněn pomocí výtahů ve vstupní hale přístup do převlékacích prostorů v 2. NP, 
odkud mají použitím výtahů možnost přístupu do všech sportovních prostorů, suchého i mokrého wellness. 
– Zaměstnanci: Zaměstnanci mají odlišný vchod oproti veřejnosti. Ve vstupní hale pro zaměstnance je umístěno schodiště a výtah, který slouží zároveň jako nákladní. Šatny pro 
zaměstnance jsou umístěny v 2. NP. Pro trenéry a zaměstnance fitness centra jsou umístěny šatny v rámci objektu fitness centra v 1. NP.  

        B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
Budova je určena pro širokou veřejnost, lze tedy předpokládat využití i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba je navržena tak, aby bylo možné využít 
veškeré služby a dostat se do všech potřebných prostor i těmito osobami. 
K vertikální komunikaci v budově jim slouží výtahy, umístěné ve vstupní hale u recepce. Tribuny pro diváky obsahují i určená místa bezbariérová. Pro návštěvníky sportovních 
aktivit a mokrého wellness jsou navrženy převlékací a hygienické kabiny, umístěné v 2. NP. Předpokládá se užívání těchto sportovních a wellness aktivit s asistencí. 

        B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na 
všech místech s hrozícím pádem z výšky je zábradlí dle normových požadavků. 

        B.2.6  Základní charakteristika objektů 
             a) stavební řešení 

Stavba sestává z 6 objektů. Tato sestava objektů je zastřešena lehkým obvodovým pláštěm ze strukturální ocelové svařované konstrukce s výplní ETFE polštáři. Jednotlivé objekty 
jsou jedno- až třípodlažní, pod středovou částí s šatnami je i jedno podzemní podlaží, určené jako technické a pro přístup z podzemních garáží. Vzhledem k různým požadovaným 
světlým, a tedy i konstrukčním výškám jednotlivých podlaží hal jsou v 2. a 3. NP jednotlivé objekty propojeny mostky a lávkami ve sklonu. Je dodržen požadovaný maximální 
sklon ramp dle normy. Tyto lávky a mostky jsou ukotveny do nosných obvodových stěn objektů.  
Lehký obvodový plášť je nesen hlavními rozvětvenými sloupy, které jsou přes celou výšku stavby mezi halami a fungují zároveň i jako svody dešťové vody. Doplňující nosné 
sloupy lehkého obvodového pláště jsou umístěny nad nosnými stěnami jednotlivých objektů. Mezi krajními sloupy hal je navrženo ztužení, sloužící jako zavětrování (viz III. část 
- Statická). 

             b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosné konstrukce: K docílení prostorové tuhosti celé stavby je navržen střední objekt s šatnami s nosnými železobetonovými monolitickými stěnami a stropy. Jedná se 
o kombinovaný systém železobetonové obvodové stěny, doplněný o skeletový železobetonový systém. Sportovní haly (víceúčelová, beachvolejbalová, squashová) jsou tvořeny 
dřevěnými lepenými lamelovými nosníky a sloupy. Sloupy jsou umístěné pouze po obvodu haly – ve sportovních halách s velkými hracími plochami není možnost středních 
podpor. Objekt“ s restaurací je tvořen železobetonovým skeletovým systémem, doplněným výplňovým zdivem. 
Vnitřní nenosné konstrukce: Vnitřní dělicí konstrukce jsou navrženy jako zděné a sádrokartonové. Na zakrytí rozvodů TZB jsou v některých místech použity sádrokartonové příčky 
s požadovanou požární odolností. 
Spodní stavba: Stavba je založena na železobetonových monolitických patkách a pasech. 
Tepelná izolace: Tepelnou izolaci svislých obvodových stěn a střechy tvoří minerální vlna, pro izolaci podlah byla zvolena izolace z pěnového polystyrenu (EPS). V místě soklu je 
izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS). 
Konstrukce zastřešení: Lehký obvodový plášť je tvořen strukturální ocelovou svařovanou konstrukcí, vyplněnou pětivrstvými ETFE fóliovými polštáři. Tato strukturální konstrukce 
je podpírána rozvětvenými sloupy, umístěnými v místech ochozu mezi halami přes celou světlou výšku stavby, které slouží zároveň i jako svod dešťové vody. Další podpory 
(sloupy) jsou umístěny na obvodových stěnách jednotlivých objektů. Zajištění prostorové tuhosti konstrukce zastřešení je díky střední železobetonové části (objektu) s šatnami, 
podporám (sloupům) a příčnému ztužení v krajních polích mezi podporami hal jakožto zavětrování.  
Lávky a mostky: Lávky a mostky, propojující jednotlivé objekty v 2. a 3. NP a umožňující tak i díky sklonu propojení různých výšek, jsou tvořeny ocelovou konstrukcí a kotveny 
do nosných obvodových stěn objektů. V některých místech jsou lávky podepřeny i sloupy, sloužícími i jako podpory pro lehký obvodový plášť. 
Podlahy: Podlahy ve wellness provozech jsou řešeny dle ověřených skladeb výrobců a splňují tak požadavky, které klade náročný sportovní či mokrý provoz. Skladby podlahových 
konstrukcí v hlavních sportovních provozech: 
P1 – podlaha ve víceúčelové hale (hřiště): 
 sportovní podlaha Herculan MF 10+2   12 mm 
           (souvrství: vrchní nátěr, samonivelační základní vrstva,  
          výplň pórů, gumová podložka (vrstva), lepidlo) 
 betonová mazanina     70 mm 
 separační vrstva PE fólie       2 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 
 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén 
P2 – podlaha v beachvolejbalové hale (beachvolejbalová hřiště): 
 propíraný jemný křemičitý písek volně ložený 250 mm 
 geotextilie        1 mm 
 štěrkopísek hutněný fr. 8 – 32 mm, drenáž   50 mm 
 topná rohož, betonová vrstva    50 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 
 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén  
P3 – podlaha ve squashové hale (squashové kurty): 
 sportovní podlaha ASB SportsFloor 65composition: 
 squashové parkety   12,6 mm 
 PE fólie     0,03 mm 
 křížem položené dřevěné fošny – roznášecí vrstva 2x 17 mm 
 gumové podložky     20 mm 
 betonová mazanina     15 mm 
 separační vrstva PE fólie       2 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 

 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén 
P4 – podlaha ve fitness centru (sály pro skupinová cvičení): 
 laminátová vrstva zátěže EN32      8 mm 
 dřevěná multifunkční deska MFP    15 mm 
 pěnová podložka     10 mm 
 betonová mazanina     50 mm 
 separační vrstva PE fólie       2 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 
 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén 
P5 – podlaha ve fitness centru (posilovna – zóna kardio): 
 pryžová podlaha     20 mm 
 polyurethanové lepidlo       2 mm 
 betonová mazanina     60 mm 
 separační vrstva PE fólie       2 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 
 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén 
P6 – podlaha ve fitness centru (posilovna – zóna silová): 
 pryžové podlahové dílce      22 mm 
 betonová mazanina     60 mm 
 separační vrstva PE fólie       2 mm 
 tepelná izolace EPS   150 mm 
 hydroizolační souvrství       5 mm 
 podkladní betonová deska   200 mm 
 rostlý terén 
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Ukázkové typy skladeb konstrukcí, použité pro výpočet součinitele prostupu tepla (software Teplo 2010) a tepelných ztrát (viz IV. část Technika prostředí staveb – Technická 
zpráva TZB): 
Pn – podlaha nad nevytápěným prostorem: 

  nášlapná vrstva – keramická dlažba   15 mm 
  podložka a lepidlo      5 mm 
  betonová mazanina     55 mm 
  separační vrstva – PE fólie     2 mm 
  tepelná izolace EPS    150 mm 
  stropní deska železobetonová   300 mm 

Pv ... podlaha nad vytápěným prostorem: 
 nášlapná vrstva – keramická dlažba    15 mm 
 podložka a lepidlo      5 mm 
 betonová mazanina     55 mm 
 separační vrstva – PE fólie     2 mm 
 tepelná izolace EPS     50 mm 
 stropní deska železobetonová  300 mm 
Sie ... stěna interiér-exteriér: 
 omítkové souvrství    10 mm 
 tepelná izolace – minerální vlna  200 mm 
 OSB deska      18 mm 
 dřevěný rošt – minerální vlna     60 mm 
 vnitřní pohledová vrstva – dřevěný obklad   40 mm 
 dřevěný lepený lamelový nosný sloup  500 mm 
Sii ... stěna interiér-interiér(ochoz): 
 omítkové souvrství      10 mm 
 OSB deska      18 mm 
 dřevěný rošt – minerální vlna    60 mm 
 vnitřní pohledová vrstva – dřevěný obklad    40 mm 

 dřevěný lepený lamelový nosný sloup  500 mm 
STie ... střecha interiér-exteriér: 
 vegetace     
 vegetační vrstva 
 filtrační vrstva 
 hydroakumulační vrstva 
 drenážní vrstva 
 ochranná vrstva – geotextilie 
 nopová fólie   
 hydroizolace      ,5 mm 
 dřevovláknitá deska     15 mm 
 tepelná izolace – minerální vlna   300 mm 
 OSB deska       18 mm 
 parotěsná zábrana     2,5 mm 
 vnitřní podhledová vrstva – dřevěný obklad    40 mm 
 dřevěný lepený lamelový nosník  500 mm 
STii ... střecha interiér-interiér (pod lehkým obvodovým pláštěm): 
 krytina plech       5 mm 
 dřevovláknitá deska    15 mm 
 tepelná izolace – minerální vlna    50 mm 
 OSB deska      18 mm 
 parotěsná zábrana     2,5 mm 
 vnitřní podhledová vrstva – dřevěný obklad    40 mm 
 dřevěný lepený lamelový nosník    500 mm 
O ... otvorové výplně interiér-exteriér

            c) mechanická odolnost a stabilita 
 Návrh novostavby vyhovuje požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu. 
        B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení 
             a) technické řešení 
 Viz samostatná Technická zpráva TZB v IV. části Technika prostředí staveb. 
             b) výčet technických a technologických zařízení 
 Viz samostatná Technická zpráva TZB v IV. části Technika prostředí staveb. 
        B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podrobné požárně bezpečnostní řešení nebylo součástí zadání diplomové práce.  
Objekt je rozdělen na několik požárních úseků, v souladu s ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Maximální velikost požárního úseku pro budovy s více 
podlažími do výšky 22,5 m je pro navrhovaný objekt maximální délka 62,5 m a maximální šířka 40 m. Pro jeden směr úniku je maximální délka nechráněné únikové cesty (NÚC) 
25 m a pro více směrů úniku 40 m. Tyto hodnoty jsou dodrženy. 
V místech s předpokládanou velkou koncentrací lidí je předpokládán únik chráněnými únikovými cestami, a také je umožněn únik prostorem bez požárního rizika (ochoz a schodiště 
v šatnách). Z hlediska prostorů s velkou koncentrací lidí se jedná především o provoz restaurace, odkud je zajištěna bezpečná přímá evakuace do venkovního prostoru. Dále 
prostor šaten v 1. NP, odkud je zajištěn případný únik ochozem (prostorem bez požárního rizika) a následně libovolným evakuačním východem přímo do venkovního prostoru. 
V 1. NP jsou umístěny celkem 4 únikové východy, v částech mezi jednotlivými halami po obvodu stavby. V těchto místech je vytvořena chráněná úniková cesta (CHÚC). 
Z jednotlivých sportovních hal je zajištěn případný únik přímo na terén do venkovního prostoru. V 2. a 3. NP je zajištěn únik z jednotlivých prostor chráněnými únikovými cestami, 
schodištěm a v určitých místech i evakuačními výtahy. Tyto CHÚC jsou umístěny v prostorech mezi jednotlivými halami po obvodu stavby. Možný únik je i schodišti ve střední částí 
stavby s šatnami, tedy prostorem bez požárního rizika do 1. NP a odtud přes CHÚC do venkovního prostoru. 
V budově je navržen systém elektrické požární signalizace a v místech, kde je to nutné i stabilní hasicí systém. Veškeré konstrukce, které to vyžadují, jsou navrženy z požárně 
odolného materiálu. 

        B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
Tepelná ochrana je zajištěna především prvky exteriérového stínění na fasádě (dřevěnými pevnými slunolamy) a potiskem pětivrstvých ETFE fóliových polštářů na lehkém 
obvodovém plášti tak, aby bylo zajištěno požadované stínění a umožňovalo tak zajištění určitého vnitřního mikroklimatu. 
Zásadním při řešení osvětlení bylo vhodné umístění, počet a velikost oken do jednotlivých provozů, vzhledem k orientaci ke světovým stranám a způsobu využití daných prostorů. 

 V místech, kde není nad střechami hal lehký ETFE obvodový plášť, je navržena zelená střecha, která také pomáhá udržovat stabilní vnitřní teploty. 
        B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby 
 Není součástí PD. 
        B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 V rámci projektu nebylo řešeno. 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
             a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 Napojovací místa technické infrastruktury jsou umístěna na jižní straně pozemku, jak je znázorněno na Koordinačním situačním výkresu. 
             b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Není součástí PD. 
B.4  Dopravní řešení 
             a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Navrhovaný objekt se nachází v blízkosti pěší promenády s cyklostezkou (jižně od řešené parcely), ze které je přímý přístup do hlavních vchodů wellness centra. Blízko vchodu 
jsou umístěny stojany na kola. Pěší i cyklistická doprava jsou tedy v bezprostřední blízkosti navrhovaného objektu. 
Objekt je rovněž velmi dobře přístupný městskou hromadnou dopravou. V blízkosti objektu se dle urbanistického řešení (viz Předdiplomová práce – výchozí podklady  – dopravní 
řešení) nachází na pěší promenádě horní stanice lanové dráhy a také výlezy z podzemní autobusové zastávky expresní linky. 
Individální automobilová doprava, resp. parkování je řešeno v několikapatrových podzemních garážích, umístěných pod pěší promenádou, jižně od řešeného pozemku. Vjezd do 
těchto podzemních garáží je umožněn z ulic Vaníčkova a Zátopkova.  
Přístup do wellness centra pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je umožněn přímo z pěší promenády do vstupní haly s recepcí nebo z podzemních garáží pomocí 
výtahů do vstupní haly s recepcí v 1. NP. 
Zásobování je řešeno z podzemních garáží. 

             b) napojení území na stávající dopravní strukturu 
Území je dopravně řešeno dle urbanistické studie řešení (viz Předdiplomová práce – výchozí podklady  – dopravní řešení). 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Sie - sportovní prostory 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dřevěná prkna   0.0400    0.2200  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Instalační mez   0.0600    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0180    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Tepelná izolac   0.2000    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  5  Baumit vnější   0.0100    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -12.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   59.1  1433.3     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   62.3  1510.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   65.5  1588.5    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   67.2  1629.7    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   59.3  1438.1     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 

 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.38 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.153 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        150.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.7   0.963    58.1 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.8   0.963    60.2 
    3    15.5   0.712    12.1   0.517    19.9   0.963    60.6 
    4    15.8   0.626    12.3   0.359    20.1   0.963    60.9 
    5    16.6   0.494    13.1   0.056    20.3   0.963    63.4 
    6    17.4   0.318    13.9  ------    20.4   0.963    66.2 
    7    17.8   0.097    14.3  ------    20.5   0.963    67.7 
    8    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.963    67.2 
    9    16.7   0.470    13.3  ------    20.3   0.963    63.9 
   10    15.8   0.612    12.4   0.332    20.1   0.963    61.0 
   11    15.5   0.714    12.1   0.520    19.9   0.963    60.6 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.8   0.963    60.6 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   14.0   13.3    7.6    7.0  -11.8  -11.8 
 p [Pa]:   1278    368    359    228    199    182 
 p,sat [Pa]:   1596   1522   1044   1004    221    220 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.900E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 

 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Sii - sportovní prostory 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dřevěná prkna   0.0400    0.2200  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Instalační mez   0.0600    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0180    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Omítkové souvr   0.0100    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    2        28    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    3        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    4        30    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    5        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    6        30    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    7        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    8        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
    9        30    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
   10        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
   11        30    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
   12        31    15.0   76.9  1310.7    15.0   60.0  1022.6 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 

 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.527 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.55 / 0.58 / 0.63 / 0.73 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         18.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    2    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    3    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    4    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    5    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    6    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    7    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    8    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
    9    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
   10    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
   11    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
   12    14.4  ------    11.0  ------    15.0   1.000    76.9 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0 
 p [Pa]:   1278   1060   1058   1027   1023 
 p,sat [Pa]:   1704   1704   1704   1704   1704 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.947E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
 

Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva STAVEBNÍ květen 2018 
             c) doprava v klidu 

Dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy byl vypočítán potřebný počet parkovacích stání. Všechna potřebná stání jsou umístěna v několikapodlažní podzemní garáži mimo objekt, 
jižně od řešené parcely, pod hlavní pěší promenádou mezi navrhovanou stavbou a Velkým strahovským stadionem. Podzemní garáže jsou s navrženou novostavbou propojeny 
podzemními chodbami a následně vertikálním propojením pomocí schodišť a výtahů přímo do vstupní haly s recepcí v 1. NP. 

 Výpočet počtu stání dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy: 

ÚČEL UŽÍVÁNÍ 
HPP 
[m2] 

UKAZATEL ZÁKL. POČTU STÁNÍ  
[HPP m2/1 stání] 

vázané [%] návštěvnické [%] 

Obchody jednotlivé v parteru 
Prodejna zdravá výživa, Prodejna sportovních potřeb 88 

70 
2 stání 

10 % 
1 stání 

90 % 
1 stání 

Služby a drobné provozovny (stravování, restaurace...)  
Beauty wellness, Restaurace 582 

40 
15 stání 

10 % 
2 stání 

90 % 
13 stání 

Sportovní centra – provozy s interiérovou hrací plochou (sportovní hala, tělocvična, 
squash...) 
Víceúčelová hala, Beachvolejbalová hala, Squashová hala 

3577 
100 
36 stání 

20 % 
7 stání 

80 % 
29 stání 

Sportovní centra – provozy bez hrací plochy a bazény (wellness, fitness, bowling, 
plavecký bazén, aquapark...) 
Minigolf, Fitness, Mokré wellness, Bazénové haly 

3809 
40 
96 stání 

10 % 
10 stání 

90 % 
86 stání 

Venkovní sportoviště / bez diváků (tenisové kurty, hřiště na volejbal..) 
Beachvolejbalová hřiště 1037 

120 
9 stání 

10 % 
1 stání 

90 % 
8 stání 

CELKEM    21 stání 137 stání 
 Strahov se nachází v zóně 04, proto je zohledněn přepočet stání, a to na 50-90% z vypočteného množství. Tedy 11-19 stání vázaných a 69-124 stání návštěvnických. 

Navrženo je 18 stání vázaných a 100 stání návštěvnických. 
             d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky se nacházejí jižně od řešeného pozemku, na promenádě (viz I. Architektonická část – Situace). Z těchto pěších a cyklistických tras je umožněn přímý 
přístup hlavními vstupy do objektu. U vchodu pro veřejnost jsou umístěny stojany na kola. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Není předmětem PD. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
             a) vliv na životní prostředí 
 Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 
             b) vliv na přírodu a krajinu 
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
             c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V místě stavby a jejím okolí se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
             d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není požadováno. 
             e) základní parametry způsobu naplnění závěrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
 Není předmětem PD. 
             f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  
 Není předmětem PD. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva dle požadavků civilní ochrany. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 Není součástí PD. 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 Není součástí PD. 
 
Dokladová část 
Dále je přiloženo základní komplexní tepelně technické posouzení hlavních stavebních konstrukcí (výstup ze softwaru Teplo) a energetický štítek obálky budovy. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Pn - sportovní prostory 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0150    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Podložka a lep   0.0050    0.5700  1200.0   1550.0        20.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0550    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0002    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Tepelná izolac   0.1500    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
  6  Železobeton 1   0.3000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    65.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    2        28    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    3        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    4        30    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    5        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    6        30    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    7        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    8        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
    9        30    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
   10        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
   11        30    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
   12        31    20.0   57.4  1341.4    15.0   60.0  1022.6 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.12 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.231 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.4E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        439.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.72 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.943 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    2    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    3    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    4    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    5    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    6    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    7    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    8    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
    9    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
   10    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
   11    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
   12    14.7  ------    11.3  ------    19.7   0.943    58.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   19.7   19.7   19.6   19.6   15.3   15.0 
 p [Pa]:   1519   1486   1485   1475   1163   1098   1023 
 p,sat [Pa]:   2296   2294   2292   2285   2285   1736   1709 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.171E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 

 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Pv - sportovní prostory 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0150    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Podložka a lep   0.0050    0.5700  1200.0   1550.0        20.0   0.0000 
  3  Betonová mazan   0.0550    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0002    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Tepelná izolac   0.0500    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
  6  Železobeton 1   0.3000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.56 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.578 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.60 / 0.63 / 0.68 / 0.78 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1401.41 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.02 C 
 
 STOP, Teplo 2010 

 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  STie 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dřevěná prkna   0.0400    0.2200  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Parotěsná zábr   0.0025    0.2100  1470.0    800.0    144800.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0180    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Tepelná izolac   0.3000    0.0430  1150.0    100.0         1.1   0.0000 
  5  Dřevovláknité   0.0150    0.0750  1630.0    200.0        12.5   0.0000 
  6  Hydroizolace   0.0015    0.1500  1500.0   1200.0     13000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -12.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   59.1  1433.3     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   62.3  1510.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   65.5  1588.5    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   67.2  1629.7    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   66.6  1615.2    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   62.8  1523.0    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   59.3  1438.1     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.52 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.131 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        328.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.9   0.968    57.7 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.9   0.968    59.8 
    3    15.5   0.712    12.1   0.517    20.0   0.968    60.3 
    4    15.8   0.626    12.3   0.359    20.2   0.968    60.6 
    5    16.6   0.494    13.1   0.056    20.3   0.968    63.3 
    6    17.4   0.318    13.9  ------    20.4   0.968    66.1 
    7    17.8   0.097    14.3  ------    20.5   0.968    67.6 
    8    17.7   0.183    14.2  ------    20.5   0.968    67.1 
    9    16.7   0.470    13.3  ------    20.4   0.968    63.7 
   10    15.8   0.612    12.4   0.332    20.2   0.968    60.8 
   11    15.5   0.714    12.1   0.520    20.0   0.968    60.3 
   12    15.4   0.755    12.0   0.593    19.9   0.968    60.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   14.1   13.5   13.5   13.0  -11.1  -11.8  -11.9 
 p [Pa]:   1278   1261    241    238    238    237    182 
 p,sat [Pa]:   1612   1547   1543   1496    234    220    219 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.3755    0.3755   1.818E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.096 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými 
systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2010 

 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  STii - sportovní prostory 
 Zpracovatel :  Kristýna Ulrychová 
 Zakázka :  Wellness centrum v areálu Strahov 
 Datum :  13.4.2018 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dřevěná prkna   0.0400    0.2200  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Parotěsná zábr   0.0025    0.2100  1470.0    800.0    144800.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0180    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Tep.izol.-min.vlna   0.0500    0.0430  1150.0    100.0         1.1   0.0000 
  5  Dřevovláknité   0.0150    0.0750  1630.0    200.0        12.5   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :     0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    2        28    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    3        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    4        30    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    5        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    6        30    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    7        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    8        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
    9        30    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
   10        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
   11        30    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
   12        31    20.6   55.5  1346.0    15.0   60.0  1022.6 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 
 
 
 

 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.69 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.545 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.56 / 0.59 / 0.64 / 0.74 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         26.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    2    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    3    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    4    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    5    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    6    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    7    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    8    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
    9    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
   10    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
   11    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
   12    14.8  ------    11.4  ------    19.9   0.874    58.0 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0   15.0 
 p [Pa]:   1278   1274   1023   1023   1023   1023 
 p,sat [Pa]:   1704   1704   1704   1704   1704   1704 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.384E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Wellness centrum 

severní část areálu Strahov, Praha, Česká republika 

Břevnov, č.kat. 2447/1, 2447/5, 2447/15, 2447/27 

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

91 264,0 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

14 786,0 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,16 m2/m3 

Typ budovy nebytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,70 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-12 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 
[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 

Obvodová stěna 3 741,2 0,15       (     ) 1,00 572,4 

Střecha 3 706,0 0,86       (     ) 1,00 3 174,1 

Podlaha 6 364,0 0,23        (     ) 0,50 735,0 

Otvorová výplň 974,8 0,70        (     ) 1,15 784,7 

Tepelné vazby                    (     )       1 478,6 

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

Celkem 14 786,0    6 744,8 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 6 744,8 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,46 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,87 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 1,16 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,75 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,35 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,69 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,87) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 1,16 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,45 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,75 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,63 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  28. 4. 2018 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Kristýna Ulrychová 

IČ:         

Zpracoval: Kristýna Ulrychová 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
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LEGENDA MATERIÁLŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

nenosné konstrukce – sádrokartonová příčka

nosné konstrukce – železobeton

nosné konstrukce – dřevěný lepený lamelový sloup
nosné konstrukce – ocelový sloup

nenosné konstrukce – skladba výplně mezi nosnými sloupy

SCHÉMA 1. NP – VYZNAČENÍ ŘEŠENÉHO VÝSEKU:

Č.M. NÁZEV M. PLOCHA [m²] PODLAHA STROP STĚNY

1.04
čistá chodba pro
sportovce (ochoz) 843,3 litá anhydridová – omítka

1.60 sportovní víceúčelová
hala

1535,6 pružná sportovní dřevěný obklad dřevěný obklad

1.83 chodba 59,2 litá anhydridová sádrokarton omítka
1.84 šatna ženy 62,4 keramická sádrokarton keram. obklad
1.85 sušárna ženy 9,7 keramická sádrokarton keram. obklad
1.86 sprchy ženy 13,9 keramická sádrokarton keram. obklad
1.87 WC ženy 7,3 keramická sádrokarton keram. obklad
1.88 úklidová místnost 3,4 keramická sádrokarton keram. obklad
1.89 schodiště 17,6 keramická nátěr omítka
1.90 sprchy muži 15,5 keramická sádrokarton keram. obklad
1.91 WC muži 12,7 keramická sádrokarton keram. obklad
1.92 sušárna muži 9,6 keramická sádrokarton keram. obklad
1.93 šatna muži 79,4 keramická sádrokarton keram. obklad
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SCHÉMA 1. NP – VYZNAČENÍ ŘEŠENÉHO VÝSEKU:

LEGENDA MATERIÁLŮ
nosné konstrukce – železobeton

SKLADBY KONSTRUKCÍ

tepelná/akustická izolace EPS (XPS)

P1 – PODLAHA VE VÍCEÚČELOVÉ HALE (HŘIŠTĚ):
sportovní podlaha Herculan MF 10+2  12 mm
betonová mazanina  70 mm
separační vrstva PE fólie    2 mm
tepelná izolace EPS 150 mm
hydroizolační souvrství     5 mm
podkladní betonová deska 200 mm
rostlý terén

P7 – PODLAHA V PROSTORU SCHODIŠTĚ:
keramická dlažba protiskluzová   12 mm
cementová malta   20 mm
betonová mazanina  50 mm
separační vrstva PE fólie    2 mm
tepelná izolace EPS 150 mm
stropní železobetonová deska 200 mm

P8 – PODLAHA V ČISTÉ CHODBĚ PRO SPORTOVCE (OCHOZU):
litá anhydridová nášlapná vrstva  42 mm
betonová mazanina  40 mm
separační vrstva PE fólie    2 mm
tepelná izolace EPS 150 mm
hydroizolační souvrství     5 mm
podkladní betonová deska 200 mm
rostlý terén

STii – STŘECHA interiér-interiér (pod ETFE zastřešením):
krytina plech    5 mm
dřevovláknitá deska    15 mm
tepelná izolace – minerální vlna   50 mm
OSB deska   18 mm
parotěsná zábrana  2,5 mm
vnitřní podhled – dřevěný obklad   40 mm
dřevěný lepený lamelový nosník  500 mm

skladba podlahy
skladba střechy
skladba výplně mezi dřevěnými lepenými nosnými sloupy
sádrokartonový podhled

nosné konstrukce – dřevěný nosník
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42 VÝVOJ - MOŽNOSTI ZASTŘEŠENÍ | III. Statická část

Postupným hledáním optimálního tvaru a konstrukčního řešení zastřešení je výsledkem nepravidelné strukturální zastřešení ze svařené ocelové skonstrukce s výplní ETFE fóliovými polštáři. Toto zastřešení umožňuje vytvořit potřebné světlé výšky v daných 
částech budovy, a nevytvářet tak zbytečnou kubaturu vzduchu. Jedná se sice o nepravidelnou strukturu, ale oproti ostatním variantám se symetrickým zastřešením nabízí právě zmíněnou výhodu a poměrně subtilní profily díky tomu, že se nejedná o velko-
rozponovou konstrukci. Konstrukce obvodového pláště je podepřena na mnoha místech sloupy a kotvena ke střední části (betonovému jádru) pro zajištění prostorové tuhosti. 
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Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva STATIKA květen 2018 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Stavebně konstrukční řešení (statika) 

OBSAH DOKUMENTACE: 
1. Úvod 
2. Popis budovy 
3. Konstrukční řešení, koncept zastřešení a zajištění prostorové tuhosti 
4. Návrh a posouzení sloupu na vzpěr 
 
 
1. Úvod 

Tato část projektové dokumentace řeší statické působení a koncept zastřešení a zajištění prostorové tuhosti řešené budovy, wellness centra v areálu Strahov. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s následujícímu platnými normami: 

 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
 ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

Seznam literatury: 
 VRANÝ, Tomáš a František WALD. Ocelové konstrukce: tabulky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03140-3. 
 
2. Popis budovy 

Navrhovaná budova, wellness centrum, se nachází v severní části areálu Strahov v Praze. Budova sestává z 6 objektů, uspořádaných půdorysně do oválu, vzájemně 
propojených systémem chodeb. Každý z vnitřních objektů se liší dle funkčního využití. Jedná se o následující objekty: 

- stravovací zařízení (restaurace) a beauty wellness (1. NP), minigolf (2. NP)  
- víceúčelová hala (1.+2. NP) 
- beachvolejbalová hala (1.+2. NP) 
- squashovou hala (1.+2. NP), bazénová „tropická“ hala (3. NP) 
- fitness centrum (1. NP), technické podlaží pro bazénovou halu (2. NP), bazénová hala (3. NP)  
- centrální šatny (1. NP), mokré wellness (2.+3. NP), bazénová hala s divokou řekou (3. NP) 
- technické podlaží (1. PP) 

Celá tato soustava je (až na určité části objektů) zastřešena jednotným lehkým obvodovým pláštěm, tvořeným ocelovou svařovanou konstrukcí a hliníkovými profily, 
vyplněnými pětivrstvými ETFE fóliovými polštáři.  
 
3. Konstrukční řešení, koncept zastřešení a zajištění prostorové tuhosti 

Každý z vnitřních objektů má vlastní konstrukční systém, sportovní haly mají dřevěnou nosnou konstrukci, střední objekt s  šatnami je z železobetonu tak, aby přenášel 
zatížení z obvodového pláště do základů, a pomohl tak zajistit prostorovou tuhost. 

Lehký obvodový plášť je tvořen strukturální svařovanou ocelovou trojúhelníkovou sítí nepravidelného tvaru. Při hledání vhodného tvaru zastřešení (viz výkres Vývoj 
– možnosti zastřešení) byla zvolena taková varianta, kde nevznikne příliš velký objem vnitřního vzduchu, který by bylo náročné udržovat z hlediska mikroklimatických 
podmínek. Výšky v jednotlivých místech jsou tedy zvoleny podle potřebných světlých výšek v prostoru pod obvodovým pláštěm v tomto místě. K této strukturální ocelové 
svařované konstrukci jsou připevněny hliníkové profily, do kterých jsou uchyceny ETFE pětivrstvé fóliové polštáře. Díky potiskům polštářů je umožněno efektivní stínění. 

Konstrukce pláště je lokálně podepřena rozvětvenými ocelovými sloupy (viz výkres Statické působení sloupu), vyplněnými ETFE fóliovými polštáři, dále sloupy nad 
nosnými konstrukcemi hal a nosníky ve střešní rovině mezi halami. Hlavní, rozvětvené sloupy pomáhají přenést svislé zatížení (stálé – vlastní tíha prvků a proměnné – 
sníh a déšť) a částečně i vodorovné zatížení (vítr) do základů, a díky spolupůsobení tuhého prstence ve vrcholu s celou strukturální svařenou ocelovou konstrukcí zastřešení 
i přenos zatížení do středního tuhého jádra, železobetonové konstrukce středního vnitřního objektu s šatnami (viz výkres Koncept zajištění prostorové tuhosti). Pro zatížení 
větrem je navrženo ještě svislé zavětrování v krajních polích nosného systému hal i nad halami mezi střešní rovinou haly a strukturální konstrukcí tak, aby ve směru 
působení větru (radiálním – dostředném) byla co nejvyšší tuhost konstrukce. Další funkcí těchto rozvětvených sloupů je odvod dešťových srážek ze zastřešení.  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
  

Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva STATIKA květen 2018 
 
4. Návrh a posouzení sloupu na vzpěr 
 
Vstupní hodnoty: 
     Sloup: 
 ocel S355 
 fy,k = 355 MPa ... mez kluzu oceli (charakteristická hodnota) 
 E = 210 GPa ... Youngův modul pružnosti v tahu konstrukční oceli 
 Lsl = 10 m  ... délka sloupu 
 Lcr = Lsl = 10 m ... vzpěrná délka sloupu 
 dsl = 219 mm, tsl = 10 mm  ... odhadovaný průřez sloupu (Gsl = 51,54 kg/m, Asl = 6 566 mm2, isl = 74,0 mm, Isl = 35,93∙106 mm4) 
 Lsv = 83,6 m, dsv = 70 mm, tsv = 4 mm, Gsv = 6,51 kg/m  ... ocelová svařovaná konstrukce v hlavě sloupu 
 A = 127,31 m2  ... zatěžovací plocha sloupu (hlavy sloupu) 
 
Výpočet: 
     Zatížení: 
 Stálé: 
 1) ocelová svařovaná konstrukce: 
  Nsv,d = Gsv ∙ Lsv ∙ γG = 6,51 ∙ 83,6 ∙ 1,35 ∙ 10-2 kN = 7,35 kN            ... návrhová síla od ocelové svařované konstrukce, kde  
        γG ... součinitel spolehlivosti pro stálá zatížení (γG = 1,35) 
 
 2) ETFE fóliové polštáře: 
  NE,d = mE ∙ AE ∙ γG = 0,7 ∙ 127,31 ∙ 1,35 ∙ 10-2 kN = 1,2 kN               ... návrhová síla od ETFE fóliových polštářů, kde  
        AE ... plocha ETFE fóliového zastřešení (AE = 214,7 m2) 

mE ... měrná hmotnost ETFE pětivrstvé fólie (mE = 0,7 kg/m2) 
 3) vlastní tíha sloupu: 
  Nsl,d = Gsl ∙ Lsl ∙ γG =51,54 ∙ 10 ∙ 1,35 = 6,96 kN                ... návrhová síla od vlastní tíhy sloupu 
 Proměnné: 
 4) zatížení sněhem: 
  sk2 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∙ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠𝑘𝑘= 0,8∙1,0∙1,0∙0,7 = 0,56 kN/m2                      ... charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše, kde   

𝜇𝜇𝑖𝑖 ... tvarový součinitel zatížení sněhem (0,8) 
        𝐶𝐶𝑒𝑒  ... součinitel expozice (obvykle 1,0) 
        𝐶𝐶𝑡𝑡 ... tepelný součinitel (obvykle 1,0) 
        𝑠𝑠𝑘𝑘 ... char. hodnota zatížení sněhem na zemi (pro Prahu 0,7) 

sd = sk2 ∙ γQ= 0,56 ∙ 1,5 = 0,84 kN/m2                 ... návrhová (výpočtová) hodnota zatížení sněhem na střeše, kde  
γQ ... součinitel spolehlivosti pro proměnná zatížení (1,5) 

  Ns,d = sd ∙ A = 0,84 ∙ 127,31 = 106,94 kN                   ... návrhová síla od proměnného zatížení sněhem 
 
 Celkem: 
  NEd = Nsv,d + NE,d + Nsl,d + Ns,d = 7,35 + 1,2 + 6,96 + 106,94 = 122,45 kN      ... celková návrhová síla v patě sloupu 
 
 
     Štíhlost sloupu: 

 NRd = 
𝜒𝜒∙𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠∙𝑓𝑓𝑦𝑦

𝛾𝛾𝑀𝑀1
= 0,88∙6566∙10−6∙355∙106

1,0 ∙ 10−3 =650,33 kN ... návrhová vzpěrná únosnost, kde 

       𝜒𝜒=0,279  ... součinitel vzpěrnosti (dle křivky vzpěrné pevnosti pro �̅�𝜆=1,77 

       𝜆𝜆̅ = √ f𝑦𝑦
σ𝑐𝑐𝑐𝑐

= √ 355
113,3=1,77  ... poměrná štíhlost 

      𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠

= 743,94∙103

6566 =113,3 MPa ... kritické napětí pro vybočení 

     𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝐸𝐸𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

2 = 3,142∙210∙109∙35,93∙106∙10−12

102 ∙ 10−3 =743,94 kN ... kritická síla   

                  pro vybočení 
 
 
Posouzení: 

NEd = 122,45 kN ≤ NRd = 650,33 kN  ... únosnost sloupu VYHOVUJE,  
     s rezervou pro případný výskyt ohybu či extrémních zatížení 

 
Návrh: 
 Navržen je ocelový sloup s rozměry průřezu dsl = 219 mm, tsl = 10 mm. 

schéma viz výkres 
Statické působení sloupu
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POHLED SHORA - SCHÉMA KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ -UMÍSTĚNÍ PODPORSCHÉMA KONSTRUKCE LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - STATICKÉ PŮSOBENÍ

obvodový plášť - strukturální ocelová 
svařovaná konstrukce s výplní  5vrstvými 
ETFE fóliovými polštáři

podpory - uložení strukturální konstrukce na základ

podpory -  rozvětvené sloupy, sloužící jako podpora 
pro obvodový ETFE plášť i k odvodnění zastřešení 

podpora - uložení na centrální železobe-
tonovou stěnu - zajištění prostorové tuhosti

podpory - po obvodu hal nad nosnými stěnami

ztužení strukturální konstrukce ve střešní rovině

zavětrování

podpory -  rozvětvené sloupy, sloužící jako podpora 
pro obvodový ETFE plášť i k odvodnění zastřešení 

ztužení strukturální konstrukce ve střešní rovině, 
uložení strukturální konstrukce na základ

podpora - uložení na centrální železobetonovou 
stěnu - zajištění prostorové tuhosti

obvodový plášť - strukturální ocelová svařovaná 
konstrukce s výplní ETFE fóliovými 5vrstvými polštáři

podpory - po obvodu hal nad nosnými stěnami

zatížení větrem

zavětrování

zatížení větrem zatížení větrem



45 IV. Statická část | STATICKÉ PŮSOBENÍ SLOUPU

14,0 m

12,2 m

14,0 m

4,0 m

10,0 m

SLOUP - PŘENOS ZATÍŽENÍ SLOUP - ROZMĚRY, KONSTRUKCE

DEŠŤOVÉ SRÁŽKY odvedeny sloupem a 
dešťová voda následně dále využívána

SVISLÉ ZATÍŽENÍ převedeno pomocí 
rozvětvených šeber do sloupu  
a následně do základů

VODOROVNÉ ZATÍŽENÍ (VĚTREM) díky tuhosti 
prstence, spolupůsobení celé konstrukce 
a prostorové tuhosti převedeno do tuhého 
železobetonového jádra a základu sloupu, dále 
navrženo i zavětrování v krajních polích mezi 
svislými podporami hal i v tomto místě nad 
střešní rovinou

ocelová strukturální konstrukce

ocelový sloup - podpora pro ETFE zastřešení

ETFE fóliové 5vrstvé 
polštářové zastřešení

3,5 m

TUHÝ PRSTENEC

sloup je uložen kloubově, není tedy nutné 
přenášet do základů velké síly
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Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva TZB květen 2018 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Technika prostředí staveb 

OBSAH DOKUMENTACE: 
1. Úvod 
2. Popis budovy 
3. Vodovod 
4. Kanalizace 
5. Vytápění 
6. Větrání 
 
1. Úvod 
Tato část projektové dokumentace řeší tepelně technické vlastnosti, řešení vytápění a větrání wellness centra v areálu Strahov. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s následujícímu platnými normami: 
 ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (03/2005) 
 ČSN EN 12828+A1  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav 
 ČSN EN ISO 13790  Výpočet potřeby energie na vytápění 
 ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách  - Projektování a montáž (09/2014) 
 ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování (10/2006) 
 ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (09/2014) 
 ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění (06/2005) 
 ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (11/2011) 
 
2. Popis budovy 
Navrhované wellness centrum se nachází v severní části areálu Strahov v Praze. Budova sestává z 6 objektů, uspořádaných půdorysně přibližně do oválu, vzájemně propojených systémem 
chodeb. Tato celá soustava je (až na určité části objektů) zastřešena jednotným lehkým obvodovým pláštěm, tvořeným ocelovou nosnou konstrukcí a hliníkovými profily, vyplněnými 
pětivrstvými ETFE fóliovými polštáři (U = 1,18 W/m2K). Výhoda ETFE fóliového zastřešení spočívá v poskytnutí určité teploty a vnitřního klimatu v celém sytému chodeb a díky potiskům 
i možnou regulaci stínění.  
Každý z vnitřních objektů se liší dle funkčního využití, a tedy i vstupními parametry pro návrh. Většina provozních ploch jsou plochy určené pro sport včetně zázemí, dále je navrženo stravovací 
zařízení (restaurace), služby (beauty wellness), obchody a zázemí s administrativou.  Jedná se o následující objekty: 

- stravovací zařízení (restaurace) a beauty wellness (1. NP), minigolf (2. NP) 
- víceúčelová hala (1.+2. NP) 
- beachvolejbalová hala (1.+2. NP) 
- squashovou hala (1.+2. NP), bazénová „tropická“ hala (3. NP) 
- fitness centrum (1. NP), technické podlaží pro bazénovou halu (2. NP), bazénová hala (3. NP) 
- centrální šatny (1. NP), mokré wellness (2.+3. NP), bazénová hala s divokou řekou (3. NP) 
- technické podlaží (1. PP) 

Veškeré technologie jsou umístěné v technickém podlaží v 1. PP a případně i na střechách hal. Technické podlaží je situováno ve střední části dispozice v 1. PP a umožňuje tak kratší rozvody 
po celé budově. Svislé rozvody jsou vedeny instalačními šachtami, které tvoří samostatné požární úseky a jsou proto náležitě opatřeny revizními dvířky s požární odolností. Pokud to vedení 
vyžaduje, je tepelně izolováno. Jedná se zejména o rozvod teplé užitkové vody. Vzduchotechnické rozvody jsou izolovány akustickou izolací. Vodorovné rozvody jsou vedeny výhodně ve 
stropních podhledech. 
Provozní doba wellness centra se předpokládá od 8:00 do 22:00, přibližně 345 dní v roce. 
 
3. Vodovod 
Veřejný vodovodní řád se nachází jižně od řešené parcely. Odtud bude přiváděna do objektu pitná voda, která bude rozváděna pro účely provozní i užitkové.  
Teplá užitková voda bude ohřívána pomocí kotlů, umístěných v kotelně v technickém podlaží (1. PP). 
 
4. Kanalizace 
Budova je napojena na veřejný kanalizační řád, umístěný jižně od řešené parcely, do kterého bude odváděna veškerá odpadní voda.  
Dešťová voda bude svedena z obvodového pláště svody, umístěnými v nosných sloupech obvodového pláště a také drenáží po obvodu obvodového pláště. Následně bude dešťová voda 
odvedena do retenční nádrže a dále do vsakovací nádrže, které jsou umístěn\ na řešeném pozemku. 
 
5. Vytápění 
        5.1  Vstupní výpočtové údaje 
 Vstupní hodnoty pro výpočty jsou znázorněny ve výkresové části na výkrese D.1.4-1 Tepelně technické parametry pro výpočet a v následující tabulce: 

EXTERIÉR 
venkovní návrhová teplota  

𝜃𝜃𝑒𝑒  [°C] 
typ krajiny otopné období 

počet dnů d [-] 
Praha -12 normální 254 

INTERIÉR 
účel využití 

vnitřní výpočtová 
teplota  

𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖  [°C] 

návrhová relativní vlhkost 
vzduchu  
φi [%] 

kapacita 
plocha 
A [m2] 

s.v. 
h[m] 

objem 
V [m3] max. počet uživatelů 

ps [-] 
max. počet diváků 

pd [-] 
víceúčelová hala 15 70 14 s diváky 

18 bez diváků 264 1 569,7 10,0 15 697,0 

beachvolejbalová hala 15 70 8 238 1 258,7 12,5 15 733,8 
squashová hala 15 70 8 16 594,2 5,7 3 386,9 
fitness centrum 15 70 90 - 377,2 3,5 1 320,2 
bazénová „tropická“ hala 28 85 75 - 386,7 5,0 1 933,5 
bazénová hala 28 85 50 - 490,3 5,0 2 451,5 
bazénová hala s  řekou 28 85 27 - 230,6 5,0 1 153,0 
mokré wellness 24 90 94 - 213,1 3,0 639,0 
šatny 22 60 258 - 298,4 2,5 746,0 
restaurace  20 60 48 - 158,0 3,0 384,0 
minigolf 20 60 52 - 474,3 3,0 1 422,9 
chodba 15 60 5 - 1305,6 ≈12 15 667,2 

Wellness centrum v areálu Strahov Technická zpráva TZB květen 2018 
        5.2  Výpočet tepelných bilancí (tepelných ztrát) – teorie dle ČSN EN 12831 

Celková návrhová tepelná ztráta [W]:  𝜙𝜙𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖    ØT,i ... návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 
        ØV,i ... návrhová tepelná ztráta větráním 
 Ztráta prostupem tepla celkem: 𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 = (𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖) ∙ (𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑖𝑖)  H ... součinitel tepelné ztráty prostupem [W/K] 
          _int ... vnitřní prostor 
          _i ... vytápěný prostor 
          _e ... vnější, venkovní prostor  
          _u ... nevytápěný prostor 
          _g ... zemina, půda 
          _j ... vytápěný prostor (na výrazně jinou teplotu) 
 Prostup do exteriéru:  𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝐴𝐴𝐾𝐾 ∙ 𝑈𝑈𝐾𝐾 ∙ 𝑒𝑒𝐾𝐾𝐾𝐾 + ∑ 𝜓𝜓𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖 ∙ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝐼𝐼  pozn.: prnví část vzorce stavební část, druhá část lineární tepelný most 
         A [m2]... plocha 
         U [W/m2K] ... součinitel prostupu tepla 
          𝜓𝜓 [W/mK] ... součinitel lineárního tepelného mostu 
         l [m] ... délka lineárního mostu 
         e [-] ... korekční činitel vystavení povětrnosti 

 Prostup do nevytápěného prostoru: 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∙ 𝑈𝑈𝑘𝑘 ∙ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑘𝑘 + ∑ 𝜓𝜓𝑙𝑙 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑙𝑙  bu [-] ... redukční činitel,  při známé 𝜃𝜃: 𝑏𝑏𝑖𝑖 =
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝜃𝜃𝑢𝑢
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝜃𝜃𝑒𝑒

 ,  

            jinak: 𝑏𝑏𝑖𝑖 =
𝐻𝐻𝑢𝑢𝑒𝑒

𝐻𝐻𝑖𝑖𝑢𝑢−𝐻𝐻𝑢𝑢𝑒𝑒
 

         𝜃𝜃𝑖𝑖[℃] ... teplota za příslušnou konstrukcí 
 Prostup do zeminy:  𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖1 ∙ 𝑓𝑓𝑖𝑖2 ∙ (∑ 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∙ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒,𝑘𝑘𝑘𝑘 ) ∙ 𝐺𝐺𝑤𝑤  fg1 ... vliv ročních změn teploty 
         fg2 ... vliv průměrné a venkovní výpočtové teploty 
         Gw ... vliv spodní vody (při vzdálenosti do 1 m) 
         Uequiv,k ... ekvivalentní součinitel prostupu tepla (dle typu podlahy) 
 Prostup do/z vytápěného prostoru: 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖,𝑖𝑖 ∙ 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∙ 𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘    A [m2] ... plocha 
         U [W/m2K] ... součinitel prostupu tepla 

         fij ... redukční teplotní činitel, 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝜃𝜃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖á𝑝𝑝.𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝𝑢𝑢

𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖−𝜃𝜃𝑒𝑒
 

 Ztráta větráním:  𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑉𝑉,𝑖𝑖 ∙ (𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑖𝑖)   H [W/K] ... souč. návrh. tepelné ztráty větráním, 𝐻𝐻𝑉𝑉,𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 
         cp [Wh/kgK] ... měrná tepelná kapacita vzduchu, cp = 1010 J/kgK = 

                  = 0,2805 Wh/kgK 
          𝜌𝜌 [kg/m3] ... hustota vzduchu, při 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 20℃ je  𝜌𝜌 = 1,2 kg/m3 
         Vi  [m3/s] ... výměna vzduchu, 

            přirozené větrání 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 , 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖) 
            nucené větrání 𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑖𝑖 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖 

         _inf ... infiltrace 
         _min ... hygienické minimum 
         _su ... přiváděný vzduch 
         _mech,inf ... nuceně odváděný – příváděný vzduch 
         fvi ... teplotní redukční součinitel 
         Vinf,i ... infiltrace obvodovým pláštěm, 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 2 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝑛𝑛50 ∙ 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∙ 𝜀𝜀𝑖𝑖  
         n50 ... inteniza výměny vzduchu za hodinu při rozdílu tlaků 50 Pa 
         ei .. stínicí činitel (stínění prostoru zástavbou) 
         𝜀𝜀𝑖𝑖  ... výškový korekční činitel  
         Vmin ... hygienické minimální množství, 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖  
         nmin [h-1] ... intenzita větrání 
         Vsui [m3/h]... množství přiváděného vzduchu 
         fvi ... teplotní redukční činitel 
         𝜃𝜃𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖  ... teplota přiváděného vzduchu 
         Vmech,inf ... bilance množství vzduchu pro celou budovu (odv-přiv.vzduch) 
         Vmech,inf,i ... pro místnosti rozdělení dle průvzdušnosti nebo dle objemů,  
          𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚ℎ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙

𝑉𝑉𝑖𝑖
∑𝑉𝑉𝑖𝑖

 

 Návrhoý tepelný výkon [W]:  𝜙𝜙𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑅𝑅𝐻𝐻,𝑖𝑖   ØT,i ... návrhová tepelná ztráta prostupem tepla 
         ØV,i ... návrhová tepelná ztráta větráním 
         ØRH,i ... zátopový tepelný výkon při přerušovaném vytápění 
 
        5.3  Výpočet tepelných bilancí (tepelných ztrát) – zjednodušený výpočet dle ČSN EN 12831  

5.3.1  Vstupní výpočtové hodnoty 

typ konstrukce ozn. Uk 
[W/m2K] 

UN,20 
[W/m2K] 

pas./dop./max. 

φi 
[%] 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖  [°C] 𝜃𝜃𝑖𝑖  [°C] 

podlaha nad nevytápěným (temperovaným) prostorem Pn 0,231 0,20-0,30/0,40/0,60 70 15 

-12 

podlaha nad vytápěným prostorem Pv 0,578 -/0,70/1,05 70 15 
stěna vnější interiér-exteriér Sie 0,153 0,12-0,18/0,20/0,30 70 15 
stěna vnitřní  
interiér-interiér(chodba) Sii 0,527 -/0,70/1,50 70 15 

střecha vnější interiér-exteriér STie 0,131 0,10-0,15/0,16/0,24 70 15 
střecha vnitřní interiér-interiér(pod obv. pláštěm) STii 0,545 -/0,70/1,05 70 15 
otvorové výplně  
interiér-exteriér O 0,700 0,6-0,8/1,20/1,50 70 15 

obvodový plášť ETFE ETFE 1,180  70 15 
Pozn.: Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí a získání tak součinitele prostupu tepla konstrukcí (U [W/m2K]) bylo provedeno v softwaru Teplo 2010 (Svoboda 
software). Protokoly jsou umístěny v II. Stavební části na konci technické zprávy. 
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5.3.2  Ztráta prostupem tepla 

prostor typ 
kce 

Uk 
[W/m2K] 

Ak  
[m2] 

𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖  
[W/K] 

𝑏𝑏𝑢𝑢 
[-] 

𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖  
[W/K] 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖  
[-] 

𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 
[W/K] 

φi 
[%] 

𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖  

[°C] 𝜃𝜃𝑖𝑖  [°C] 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑖𝑖  
[°C] 

𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 = 
(𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝐻𝐻𝑇𝑇,𝑖𝑖𝑖𝑖) ∙ (𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) 

[kW] 

A víceúčelová 
hala 

Pn 0,231 2 027 - 0,19 89,0 - - 

70 15 

-12 

27 8,2 

Sie 0,153 791 121,0 - - - - 
Sii 0,527 1 177 - - - 0 0 

STie 0,131 384 50,3 - - - - 
STii 0,545 1 643 - - - 0 0 
O 0,700 60 42,0 - - - - 

B beachvolejbal
ová hala 

Pn 0,231 1 342 - 0,19 59,0 - - 

70 15 27 7,5 
Sie 0,153 1201 183,8 - - - - 
Sii 0,527 918 - - - 0 0 

STie 0,131 263 34,4 - - - - 
STii 0,545 1 079 - - - 0 0 

C 

squashová 
hala + 
bazénová 
„tropická“ 
hala 

Pn 0,231 615 - 0,19 27,0 - - 

70/85 15/28 33,5 3,5 
Sie 0,153 354 54,2 - - - - 
Sii 0,527 875 - - - 0 0 

STie 0,131 176 23,1 - - - - 
STii 0,545 439 - - - 0 0 

D 
fitness 
centrum + 
plavecká hala 

Pn 0,231 527 - 0,34 41,4 - - 

70/85 15/28 33,5 9,6 

Sie 0,153 426 65,2 - - - - 
Sii 0,527 652 - - - 0,19 107,4 

STie 0,131 145 19,0 - - - - 
STii 0,545 382 - - - 0,19 39,6 
O 0,700 19 13,3 - - - - 

E restaurace + 
minigolf 

Pn 0,231 524 - 0,31 37,5 - - 

60 20 32 9,4 

Sie 0,153 341 52,2 - - - - 
Sii 0,527 403 - - - 0,16 34,0 

STie 0,131 175 42,4 - - - - 
STii 0,545 349 - - - 0,16 30,4 
O 0,700 140 98,0 - - - - 

F 
šatny + 
mokré 
wellness 

Pv 0,578 663 - - - 0,2 76,6 
60/90 22/24 

35 
11,1 Sii 0,527 1 228 - - - 0,23 148,8 

STii 0,545 663 - - - 0,25 91,0 

G chodba 
ETFE 1,180 1 742 2055,6 - - - - 

60 15 27 72,1 Pn 0,231 1742 - 0,19 76,4 - - 
O 0,700 767 536,9 - - - - 

 CELKEM  121,4 
Pozn: Pro zjednodušení výpočtu byly unifikovány skladby konstrukcí a návrhové mikroklimatické podmínky pro všechny prostory. Výpočet byl proveden pro skladby konstrukcí a vnitřní návrhovou 
teplotu a relativní vlhkost sportovních prostor (viz skladby konstrukcí v Technické zprávě v II. Stavební části dokumentace). Pro přesný výpočet by bylo potřeba vypočítat příslušné hodnoty pro 
jednotlivé prostory a jejich odlišné skladby s různým množstvím okenních a dveřních otvorů a různými návrhovými teplotami a relativními vlhkostmi zvlášť. 

 

 5.3.3  Ztráta větráním: 

řešený prostor n 
[h-1] 

V 
[m3] 

Vi 
[m3/h] 

𝜌𝜌 
[kg/m3] 

cp 
[Wh/kgK] 

𝐻𝐻𝑉𝑉,𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙
𝜌𝜌 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 [W/K] 

𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖  

[°C] 
𝜃𝜃𝑖𝑖  

[°C] 
𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝑉𝑉,𝑖𝑖(𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑖𝑖) 

[kW] 
A víceúčelová hala 4 15 697,0 62 788,0 

1,2 0,28 

21 096,8 15 
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569,6 
B beachvolejbalová hala 4 15 733,8 62 935,2 21 146,2 15 570,9 

C squashová hala 4 3 386,9 13 547,6 4 552,0 15 122,9 
bazénová „tropická“ hala 4 1 933,5 7 734,0 2 598,6 28 103,9 

D fitness centrum 4 1 320,2 5 280,8 1 774,3 15 47,9 
bazénová plavecká hala 4 2 451,5 9 806,0 3 294,8 28 131,8 

E restaurace  6 384,0 2 304,0 774,1 20 24,8 
minigolf 2 1 422,9 2 845,8 956,2 20 30,6 

F 
šatny 5 746,0 3730,0 1253,3 22 42,6 
mokré wellness 6 639,0 3 834,0 1288,2 24 46,4 
bazénová hala s divokou řekou 4 1 153,0 4 612,0 1 549,6 28 62,0 

G chodba 1 15 667,2 15 667,2 5 264,2 15 142,1 
  CELKEM         1895,6 
 vlivem rekuperace se sníží o 80%         -1895,6*0,8 
 CELKOVÁ ZTRÁTA VĚTRÁNÍM S 

REKUPERACÍ 
        379,1 

 Celková návrhová tepelná ztráta [W]:  𝜙𝜙𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖  = 121,4 + 379,1 = 500,5 kW 
 Výsledné hodnoty jsou znázorněny ve výkresové části na výkrese D.1.4 – 2 Výsledné hodnoty – schéma 1. NP. 
 

5.3.4  Návrhový tepelný výkon 
Návrhoý tepelný výkon [W]:  𝜙𝜙𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑖𝑖 = 𝜙𝜙𝑇𝑇,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑉𝑉,𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑅𝑅𝐻𝐻,𝑖𝑖  = 500,5 kW 
Navrženy jsou dva plynové kotle E 288 Maximagaz s výkonem kotle 288 kW.  
 

        5.4  Návrh vytápění 
Navrženo bude vytápění velkoplošné stěnové, stropní či podlahové dle vhodnosti použití do jednotlivých prostor. Toto velkoplošné vytápění slouží k udržování trvalé minimální 
teploty. Dále bude navrženo teplovzdušné vytápění, které kryje ztráty tepla větráním při zvýšeném provozu. U teplovzdušného vytápění je využito rekuperace.  Vzduchotechnické 
jednotky budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v technickém podlaží (1. PP) a na střechách jednotlivých objektů. Svislé rozvody budou vedeny jádry u centrálních schodišť 
a budou izolovány akustickou izolací. Veškeré prostupy vedení mezi jednotlivými požárními úseky jsou řešeny za pomoci protipožárních prostupek. 
Teplá voda na vytápění bude ohřívána v centrálním výměníku, napojeném na veřejnou teplárenskou teplovodní soustavu. Veškeré rozvody topné vody musí být tepelně izolovány. 
Chlazení v letních měsících je řešeno pomocí vzduchotechniky. 
Zdrojem vytápění budou dva plynové kotle E 288 Maximagaz s výkonem kotle 288 kW.  
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6. Větrání 
        6.1  Vstupní výpočtové údaje 
 Vstupní hodnoty pro výpočty jsou znázorněny ve výkresové části na výkrese č. D.1.4-1 Tepelně technické parametry pro výpočet a v následující tabulce: 

EXTERIÉR 
venkovní návrhová teplota 

𝜃𝜃𝑒𝑒  [°C] 
typ krajiny otopné období 

počet dnů d [-] 
Praha -12 normální 254 

INTERIÉR 
účel využití 

vnitřní 
výpočtová 

teplota  
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖  [°C] 

návrhová relativní 
vlhkost vzduchu  

φi [%] 

kapacita 

plocha 
A [m2] 

s.v. 
h[m] 

objem 
V [m3] 

intenzita výměny 
vzduchu 
n [h-1] 

max. počet 
uživatelů 

ps [-] 

max. 
počet 

diváků 
pd [-] 

A víceúčelová hala 15 70 14 s diváky 
18 bez diváků 264 1 569,7 10,0 15 697,0 4 

B beachvolejbalová hala 15 70 8 238 1 258,7 12,5 15 733,8 4 

C squashová hala 15 70 8 16 594,2 5,7 3 386,9 4 
bazénová „tropická“ hala 28 85 65 - 386,7 5,0 1 933,5 4 

D fitness centrum 15 70 60 - 377,2 3,5 1 320,2 1 
bazénová plavecká hala 28 85 40 - 490,3 5,0 2 451,5 4 

E restaurace  20 60 64 - 158,0 3,0 384,0 6 
minigolf 20 60 52 - 474,3 3,0 1 422,9 2 

F 

šatny 22 60 258 - 298,4 2,5 746,0 5 
mokré wellness 24 90 55 - 213,1 3,0 639,0 6 
bazénová hala s divokou 
řekou 28 85 27 - 230,6 5,0 1 153,0 4 

G chodba 15 60 10 - 1305,6 ≈12 15 667,2 1 
 CELKEM   1252 7 355,8  60 0535,0  

Pozn.: Řešeny jsou pouze hlavní provozy. 
 
        6.2  Stanovení množství větracího vzduchu – teorie dle ČSN 73 0540-2 
 Množství přiváděného vzduchu: 𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑐𝑐     Vp [m3/h] ... množství přiváděného vzduchu 
         Ve [m3/h] ... množství venkovního vzduchu 
         Vc [m3/h] ... množství cirkulačního vzduchu 
 Výpočet množství venkovního vzduchu podle počtu osob: 𝑉𝑉𝑒𝑒 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝   p [-] ... počet osob 
         Vpos [m3/h] ... množství přiváděného venkovního vzduchu na osobu 
 Výpočet množství přiváděného vzduchu podle dop. intenzity výměny vzduchu: 𝑉𝑉𝑝𝑝 = ∑𝑛𝑛 ∙ 𝑉𝑉 n [h-1] ... intenzita výměny vzduchu 
         V [m3/h] ... objem místnosti 
 Intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti: 𝑛𝑛𝑁𝑁 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 1,5𝑛𝑛𝑁𝑁    nN [h-1] ... požadovaná intenzita výměny vzduchu větrané místnosti
   

        6.3  Stanovení množství větracího vzduchu – zjednodušený výpočet dle ČSN 73 0540-2 
 Výpočet množství venkovního vzduchu podle počtu osob: 𝑉𝑉𝑒𝑒 = 𝑝𝑝 ∙ 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝=43 870 m3/h  
 Výpočet množství přiváděného vzduchu podle dop. intenzity výměny vzduchu: 𝑉𝑉𝑝𝑝 = ∑𝑛𝑛 ∙ 𝑉𝑉= 72 923,0 m3/h 
 Množství přiváděného vzduchu: 𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑐𝑐  

INTERIÉR 
účel využití 

množství 
přiváděného 
venkovního 
vzduchu na 

osobu 
𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  [m3/h] 

intenzita 
výměny 
vzduchu 
n [h-1] 

kapacita 

plocha 
A [m2] 

s. v. 
h 

[m] 

objem 
V [m3] 

𝑉𝑉𝑒𝑒
= 𝑝𝑝 ∙ 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  

[m3/h] 

𝑉𝑉𝑝𝑝
=∑𝑛𝑛 ∙ 𝑉𝑉 

[m3/h] 

max. počet 
uživatelů 

ps [-] 

max. 
počet 

diváků 
pd [-] 

A víceúčelová hala 30 4 14 s diváky 
18 bez diváků 264 1 569,7 10,0 15 697,0 8 340 62 788,0 

B beachvolejbalová hala 30 4 8 238 1 258,7 12,5 15 733,8 7 380 62 935,2 

C squashová hala 30 4 8 16 594,2 5,7 3 386,9 720 13 547,6 
bazénová „tropická“ hala 30 4 65 - 386,7 5,0 1 933,5 1 950 7 734,0 

D fitness centrum 30 4 60 - 377,2 3,5 1 320,2 1 800 5 280,8 
bazénová plavecká hala 30 4 40 - 490,3 5,0 2 451,5 1 200 9 806,0 

E restaurace  25 6 64 - 158,0 3,0 384,0 1 600 2 304,0 
minigolf 25 2 52 - 474,3 3,0 1 422,9 1 300 2 845,8 

F 

šatny 25 5 258 - 298,4 2,5 746,0 6 450 3730,0 
mokré wellness 30 6 55 - 213,1 3,0 639,0 1 650 3 834,0 
bazénová hala s divokou 
řekou 30 4 27 - 230,6 5,0 1 153,0 810 4 612,0 

G chodba 25 1 10 - 1 305,6 ≈12 15 667,2 250 15 667,2 
 CELKEM   1179 7356,8  60 535,0 33 450 195084,6 

           

        6.4  Návrh větrání 
Větrání bude převážně nucené a budou ho zajišťovat vzduchotechnické jednotky s rekuperací, umístěné ve strojovně vzduchotechniky v technickém podlaží (1. PP) a s prvky 
umístěnými i na střechách jednotlivých objektů. Vzduchotechnické jednotky jsou nadimenzovány na maximální kapacitu budovy.  
Dle provedených zjednodušených výpočtů je navrženo 7 větracích jednotek s rekuperací Duovent Modular, které jsou ve vzduchových výkonech od 1 000 do 30 000 m3/h. Tyto 
jednotky jsou určeny k větrání občanských a průmyslových staveb, tj. školních objektů, sportovišť, kanceláří, restaurací, výrobních hal nebo provozoven. Jednotky splňují vysoké 
nároky na komfort, ekonomiku a čistotu provozu. 
 
 

Pozn: V této technické zprávě se jedná pouze o zjednodušenýé výpočty a modelový výběr vytápěcích avětracích jednotek. Konkrétní řešení a volba technologií by byla potřeba upřesnit 
a navrhnout odborníkem. 
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VÍCEÚČELOVÁ HALA
15° C, 70%

Pn = 0,231 W/m2K
APn = 2 027 m2

Sie = 0,153 W/m2K
ASie = 791 m2

Sii = 0,527 W/m2K
Sii = 1 177 m2

STii = 0,549 W/m2K
ASTii = 918 m2

STie = 0,131 W/m2K
ASTie = 1 109 m2

Pn = 0,231 W/m2K
APn = 1 342 m2

Sii = 0,527 W/m2K
ASii = 1 547 m2

STii = 0,549 W/m2K
ASTii = 1 342 m2

O = 0,700 W/m2K
AO = 60 m2

BEACHVOLEJBALOVÁ HALA
15° C, 70%

SQUASHOVÁ HALA
15° C, 70%

BAZÉNOVÁ “TROPICKÁ”HALA
28° C, 85%

STii = 0,549 W/m2K
ASTii = 348 m2

Sii = 0,527 W/m2K
ASii = 875 m2

STie = 0,131 W/m2K
ASTie = 267 m2

Sie = 0,153 W/m2K
ASie = 354 m2

Pn = 0,231 W/m2K
APn = 615 m2

Pn = 0,231 W/m2K
APn = 527 m2Sii = 0,527 W/m2K

ASii = 1 073 m2

STii = 0,549 W/m2K
ASTii = 527 m2

BAZÉNOVÁ HALA
28° C, 85%

FITNESS CENTRUM
15° C, 70%Pn = 0,231 W/m2K

APn = 524 m2

STie = 0,081 W/m2K
ASTie = 524 m2 Sie = 0,153 W/m2K

ASie = 341 m2

O = 0,700 W/m2K
AO = 140 m2

Sii = 0,527 W/m2K
ASii = 403 m2

MINIGOLF
20° C, 60%

RESTAURACE
20° C, 60%

ŠATNY
22° C, 60%

MOKRÉ WELLNESS
24° C, 90%

STii = 0,549 W/m2K
ASTii = 663 m2

Sii = 0,527 W/m2K
ASii= 1 228 m2

Pv = 0,578 W/m2K
APv= 663 m2
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