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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
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SOUPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH PRŮZKUMŮ
•
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Stavebně technický průzkum
Studie osvětlení a oslunění

ANOTACE

AUTORSKÁ ZPRÁVA

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.

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.

ZADÁNÍ

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.

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.

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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