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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJ

ÚDAJE O STAVBĚ
Název: Sportovní hala s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze Suchdole
Místo: ul. Za sokolovnou
Kat. území : Suchdol
Parc.č.: 1068/1, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1064/2, 1069/1, 1068/2, 1068/3

Stupeň : Dopracování studie
Datum : 06/2019

Předmět dokumentace:           Předmětem dokumentace je novostavba sportovní haly s venkovním   
             sportovištěm, která je napojena na objekt Sokolovny a z kladní školy pomocí  
             spojovac ho krčku. 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Jméno: Městská část Praha-Suchdol

Adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupen: Ing. Petr Hejl, starosta městské části

 p.hejl@praha-suchdol.cz

 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 
Název    ov architekti s.r.o.

Adresa:    Badeniho 29/5 

Zastoupen:   Ing. arch. Štěpán Valouch ČKA 03488

Spolupráce:   Ing. arch. Jakub Neumann

E-mail: stepan.valouch@ov-a.cz

Tel: 77679758

IČO: 24758094

HLAVNÍ PROJEKTANT / STAVEBNÍ ČÁST, KOORDINACE PROFESÍ
Název: OMEGA project, s.r.o.

Adresa: Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6

HIP:    Ing. Jan Škopek, ČKAIT 0007228

Vypracoval:   Ing. Jaroslav Bittman

E-mail: atelier@omegaproject.cz

Tel: 220 612 211, 733 317 803

IČO: 28377664

KONSTRUKČNÍ ČÁST
Kontaktní osoba : Ing. František Denk

Adresa: Bzenecká 48/3, 155 21, Praha 5

tel.: +420 724 974 310

e-mail : denk.f@seznam.cz

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Kontaktní osoba: Ing. Jan Drahoš
tel:  +420 776 119 122, 
e-mail:  drahosjan@seznam.cz

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Sadílek
tel: +420 602179181
e-mail:  go.direct@volny.cz

VZDUCHOTECHNIKA
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kejmar
tel.: +420 222 964 799
 e-mail:  j.kejmar@seznam.cz

UT , CHLAZENÍ
Kontaktní osoba: Ing. Martin Plecitý
tel.: +420 602 371 861
e-mail:  plecity@alfatherm.info

ELEKTRO Silnoproud, Slaboproud
Název: Ing. Otakar Chládek

tel.: +420 602 393 269

e-mail:  chladek_atel@seznam.cz
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SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

•  Zaměření stávajícího stavu

•  Geodetické zaměření pozemku

•  Inženýrsko geologický průzkum
 Mgr. Jeroným Lešner
 Sakurová 186, 250 68, Husinec - Řež
 IČ 60508558, DIČ CZ8008191059
 tel. 607 634166
 
•  Radonový  průzkum
 Mgr. Jan Kučera, Ph.D., RNDr. David Štorek
 K+K průzkum, s.r.o. - Držitel povolení SÚJB (e. č. 580937, č. j. 14617/2010)

•  Dendrologický průzkum:
 Ing. David Kučera
 Nové Hrady u Litomyšle 1
 +420 605 265 055

•  Nové vedení stoky: Ing. Michael Knotek, projektová kancelář Šiškova 13

•  PRE distribuce. Ing Vinopal, Obastní technik NN

•  Kopie katastrální mapy (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)

•  Mapa širších vztahů (http://www.mapy.cz)

•  Územní plán (http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/)

•  Průzkum na místě

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba bude rozdělená na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení:
Stavební objekty:

SO01 – nový objekt sportovní haly na parcele č. 1068/1
SO02 - nové plochy venkovního sportoviště na parcele č. 1068/1, 1068/3, 1066/2, 1066/3, 1064/2
SO03 - nová vodovodní přípojka na parcele č. 1068/1
SO04 - nová kanalizační přípojka na parcele č. 1068/1
SO05 - nová přípojka silnoproudu na parcele č. 1068/1
SO06 - nová přípojka slaboproudu na parcele č. 1068/1
SO07 - nová akumulační nádrž na parcele č. 1068/1
SO08 - nové zpevněné plochy na parcele č. 1068/1, 1066/2, 1068/3, 1083/2, 1083/1, 2365

Stavební objekty  - vyvolané investice pro TJ Sokol:
SO09 - nové zpevněné plochy parkování před Sokolovnou na parcele č. 1068/2
SO10 - přeložka oplocení a rozšíření chodníku na parcele č. 2364/1, 1068/2
SO11 - přeložka HUP na parcele 1068/2

SOUPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH PRŮZKUMŮ

•  Stavebně technický průzkum
•  Studie osvětlení a oslunění

SOUPIS ZÍSKANÝCH PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ

•  Dendrologický průzkum
•  IGP
•  Vodafone
•  Georeport
•  Geodetické doměření
•  Radon
•  ČEZ
•  ČEZ ICT
•  PPD
•  PVK
•   VAK Beroun

ORIENTAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Zastavěná plocha haly (footprint) 1450 m2 

Hrubá poldažní plocha haly (HPP) 3 526 m2

Ovál   983 m2

Hřiště   968 m2

Zpevněné plochy   1383 m2

http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/


ANOTACE
Cílem návrhu bylo přidat ke stávajícímu složitému školnímu areálu jednoduchý solitérní objem sportovní 
haly. Zaoblené nároží podtrhuje unikátní polohu stavby v nároží. Pásové okno obepíná dokola celou stavbu. 
Cihelný plášť odkazuje k původní suchdolské škole, antuce a solidní instituci na rozhraní starého a nového 
Suchdola. 

ZADÁNÍ
Dopracování studie vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže a z původního zadání. Cílem 
dopracování studie bylo zejména prověřit velikost sportovní plochy v hale, upřesnit návaznosti na stavbu 
Sokolovny a pozemky Sokola a optimalizovat napojení na školní budovu.

Návrh byl během zpracování průběžně projednáván se zástupci městské části Praha Suchdol, byl představen 
na sportovním výboru, komisi územního rozvoje a byl projednáván se zástupci Sokola. Návrh byl předjednán 
na stavebním úřadě Prahy 6, na odboru dopravy a s policií ČR a na odboru územního plánování Hlavního 
města Prahy. 

Na základě práce na dopracování studie byl návrh upraven. Hlavní změna je zrušení vedení propojujícího 
krčku mezi budovou školy, Sokolovnou a novou halou. Odstranění druhého suterénu a rozšíření parkování v 
prvním suterénu na úkor kluboven.

AUTORSKÁ ZPRÁVA
Školní areál na okraji starého a nového Suchdola má specifickou polohu nad terénní hranou. Soubor škol, 
původní z počátku 20. století a dostavby z devadesátých let vytváří spolu se sokolovnou a tělocvičnou vytváří 
hmotově složitou kompozici. Nová hala tuto srostlici doplňuje jednoduchým tvarem. Prázdná rohová parcela 
je doplněna jednoduchou budovu, která školní areál uzavírá. Místo v nároží je specifické a unese urbanistický 
akcent. Navrhli jsme solitérní oblou zděnou budovu, která místo pomáhá definovat. 

Budova využívá sklonu terénu a je funkčně rozdělena po podlažích. Herní plocha a hlavní vstup se vstupní 
halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice.  Pod halou je umístěna jednopodlažní garáž s vjezdem z ulice 
Za Sokolovnou. Garáž má dva výstupy, jeden s výtahem do interiéru haly, druhý s přímým výstupem do 
venkovního prostředí hřiště. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny, které jsou díky 
sklonu terénu ve stejné úrovní jako plocha venkovního hřiště s oválem. O podlaží výš nad úrovní haly, na 
straně budovy přilehlé k ulici, jsou navrženy tři místnosti s klubovnami určené pro družinu, s vlastním zázemím 
a obchozí galerie tělocvičny určená pro diváky.  

Školáci přichází ulicí Za Sokolovnou nebo areálem sportoviště. Sestupují o podlaží níže do šaten a zpátky 
čistým schodištěm na hrací plochu. Jdou-li do družiny, vystupují o podlaží výš, kde jdou po galerii nad hrací 
plochou do jednotlivých místností.
Vstupní hala s toaletami návštěvníků, schody do garáží a toalety přístupné z venkovní hrací plochy jsou 
navrženy pro špinavý provoz. Ostatní prostory budovy, tedy šatny v prvním suterénu, toalety pro sportovce a 
místnosti družiny a prostory diváků na galerii jsou uvažovány kompletně čisté.  Rozhraní špinavých a čistých 
provozů je vždy vymezeno lavičkou.

Hlavní hala má hrací plochu o rozměru 18 x 36 metrů a  ochrannou zónu širokou 2 metry po obvodu hřiště. 
O podlaží výš nad úrovní hřiště je ochranná zóna od vnější hrany hřiště zmenšena na jeden metr (galerie 
je předsazená). Hřiště slouží pro mnoho různých sportů, základní uvažované sporty pro které bude v hale 
vytvořeno lajnování jsou florbal, basketbal, volejbal s hřištěm napodél a dvěma tréninkovými napříč, futsal. 
Množství lajnování je třeba dobře zvážit s ohledem na srozumitelnost oproti nepřehledné změti čar. Halu je 
možní napříč rozdělit na dvě tréninková hřiště. Pro basketbal jsou pod stropem osazeny pohyblivé sklápěcí 
koše s automatickým ovládáním. Místa pro diváky jsou na sníženém ochozu po obvodu stavby a střídačky 
jsou v úrovni hřiště naproti galerii. Kancelář je přímo napojena oknem na hrací plochu a rozhodčí nebo 
správce tak mají přehled.  

Prostor vstupu vytváří závětří stavby, i venkovní posezení s lavičkou. Vstupní hala je navržena na šířku 
budovy, může fungovat jako prostor pro občerstvení, čekají-li rodiče na své děti ze sportovních kroužků nebo 
družiny. Hala je dostatečně kapacitní a může při nárazovém konání společenských akcí sloužit jako foyer sálu. 
Druhá hala je obrácena k hrací ploše venkovního hřiště. Zde je prostor pro nárazové konání akcí s možností 
zřízení pultu pro výdej nápojů.

Urbanistický akcent v nárožní poloze školního areálu, na rozhraní nového a starého Suchdola, potvrzuje 
výběr materiálu. Hra cihly a římsy patří k malebnému architektonickému jazyku původní stavby suchdolské 
školy. Nová budova s cihelným obkladem a detailem vystouplého parapetu a římsy pásového okna navazuje 
na architekturu historické školy. Barevný kontrast antuky (původně cihly) a zelené trávy patří ke sportu. Nová 
budova tento vztah doplňuje.

Silueta haly má jemný detail tvarovaný střešní konstrukcí. Ve fasádě se uplatňuje navýšením atiky po uliční 
straně a prohloubení atiky ve středu po delší straně.   Vypouklá střecha a její propis při čelní i boční straně 
neslouží jen k odvodu vody, ale stává se znakem budovy, jedinečnou siluetou.

 



Stavební a konstrukční řešení 
Budova je navržena jako železobetonový skelet založený na monolitické železobetonové vaně. Patro 
v podzemí je přechodové, na které je osazena montovaná stěna ze sloupů, vazníků a panelů. Nosná 
konstrukce je zateplena z vnější strany a obložena cihelnou přizdívkou. V přízemí jsou navrženy hliníkové 
výplně otvorů, v patře rovněž, ale mohou být nahrazena dřevěnými.  Okna v podlaží jsou navržena otvíravá, 
tak aby bylo zaručeno přirozené větrání prostoru haly a nebylo nutné vybavit halu zařízením odvodu tepla a 
kouře. Okna jsou doplněna vnějším stíněním blackout, tak aby bylo možné halu zcela zatemnit. Prostor haly je 
doplněna akustickým obložením na stěnách v úrovní hrací plochy a je doplněna akustickým podhledem mezi 
nosníky stropu. 

Technologie, zejména chladící a vzduchotechnické jednotky jsou umístěny z důvodů akustiky v podzemí, 
prostorem je vedena kapacitní šachta pro svislé vedení potrubí. Na střeše jsou navrženy fotovoltaické panely. 
Podrobněji k technologiím viz další části studie.
Konstrukční systém kombinuje montovaný železobetonový skelet z prefabrikovaných prvků s monolitickým 
prvky zhotovenými na stavbě. Nosné stojky, vazníky  a výplně mezi sloupy hlavní konstrukce haly jsou 
navrženy prefabrikované. Stropní desky v zázemí haly jsou monolitické. 

Rozsah navazujících prací
Pro Sokol je uvažováno zřízení retenční nádrže dešťových vod, nové kanalizační přípojky. Předprostor Sokola 
bude doplněn o nových 6 parkovací stání, pro obsluhu bude použit stávající vjezd.     
Dále je navržen posun oplocení areálu TJ Sokol a rozšíření chodníku v ulic Za sokolovnou.   
Ve všech případech není vyžadován náročný stavební zásah do stávajících konstrukcí souvisejících objektů.

Součástí práce na studii bylo vyhotovení katastrální situace s tabulkou výměry pozemků a návrh na jejich 
vypořádání. 

Technologické řešení
Návrh vychází z vyšších pořizovacích nákladů, které by se měly vrátit na nižších nákladech na provoz do 
deseti let. Uvažováno bylo několik variant, které jsou popsány v samostatné kapitole. Základní je rozhodnutí 
o využití čerpadel vzduch – voda nebo geotermálních vrtů zem-voda. Topným médiem je voda, rozvedená 
po budově do koncových radiátorů umístěných pod parapety. Pobytové místnosti jsou větrány uměle 
s rekuperací, aby vyhověly normovým požadavkům, ale všechny mají možnost přirozeného větrání včetně 
hlavní haly. Budova bude na střeše doplněna fotovoltaickými panely. 
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