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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
STAVBA: 
 

Novostavba tréninkového centra „akčních“ sportů, jejíž součástí je hotel, restaurace a 
obchod s půjčovnou. 
 
MÍSTO STAVBY: 
 

Stavba nahrazuje halu č.18 v bývalém areálu ČKD/Praga v Praze 9 Vysočanech. Projekt je 
součástí společného urbanistického řešení areálu zpracovávaném v atelieru Rothbauer.  
 
KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 
Orientační plocha pozemku: 11 200 m2 
Zastavěná plocha celkem : 4 460 m2 
Celková hrubá podlažní plocha stavby: 14 280 m2 
 
Hrubá podlažní plocha podzemních garáží: 7 840 m2 
Celková kapacita podzemních garáží: 165 stání – z toho 9 pro handicapované 
 
Hrubá podlažní plocha hotelu s restaurací: 2 740 m2   
Kapacita hotelu: 66 lůžek 
Kapacita restaurace: dle uspořádání 60 – 80 míst v 1NP, 50-70 míst v 2NP 
Kapacita kavárny: dle uspořádání 30 – 40 míst 
 
Hrubá podlažní plocha sportovního centra:  3 700 m 2 

Z toho hrubá podlažní plocha velké sportovní haly „měkké“: 1 370 m2 ; hrubá podlažní plocha 
spotovní haly „tvrdé“: 630 m2  ; hrubá podlažní plocha ostatních funkcí  sportovního centra 
(obchod/půjčovna, šatny, zázemí, taneční sál, dílna): 1200 m 2 ; hrubá podlažní plocha veřejné 
tribuny 180 m2  (cca 200míst k sezení) a střešní terasy: 320 m2. 
 

2. URBANISTICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 
  
SOUČASNÝ STAV AREÁLU: 
 
 Území se nachází v Praze 9, Vysočanech. Areál o ploše zhruba 39 ha rozprostírající se mezi 
ulicí Kolbenovou a říčkou Rokytkou je klasickým případem brownfieldu.  Jedná se o problematickou 
lokalitu se zdevastovanými továrními objekty firem ČKD a Praga (které zde ukončily činnost v roce 
1997). V současnosti je areál veřejnosti uzavřen a většina původních objektů (kromě některých 
prodejen při ulici Kolbenova) je nefunkčních a chátrá.  

V současné době v oblasti dochází k proměně v rámci záměrů spojení developerských firem 
vybudovat Nové Vysočany s novými obytnými, kancelářskými objekty a nákupními zónami. 
Nicméně v nejbližším okolí areálu se většinou realizují projekty bytových komplexů 
s nedostatečným funkčním vybavením. Nejbližším příkladem je „sídliště“ Nová Harfa, který se 
nachází na opačném břehu říčky Rokytky.   

 
SPOLEČNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH: 
 
 Výsledkem společného urbanistického řešení je revitalizace celého území a vytvoření 
nového lokálního centra Prahy 9. Cílem je vytvořit lokalitu se zdravým příjemným bydlením poblíž 
zeleně (podél Rokytky), administrativním a obchodním zázemím a s dostatečným kulturním a 
sportovním vyžitím pro dané území i okolní oblasti. Hlavními body urbanistického návrhu jsou: 

1) Navržení nové tramvajové linky, která spojuje ulici Kolbenova s ulicí Poděbradskou 
(údolí říčky Rokytky směrem k Nové Harfě je překlenuto mostní konstrukcí) a prochází středem 
území společně s pěší zónou. V území navrhujeme dvě tramvajové zastávky, které zajišťují 
obslužnost. Automobilová dostupnost v území je zajištěna obslužnými komunikacemi, které končí 
před zeleným pásem parku a neprocházejí napříč územím. 

2) Konverze památkově chráněných objektů  
2) Vytvoření nové výškové dominanty území. (současně zpracovává Martin Moravec jako 

DP) 
3) Vznik městských prostorů (náměstí, pěší zóna podél tramvajové trati, pěší zóna od 

stanice metra Kolbenova, zelený pás – park před základní školou a science centrem). 
4) Funkční rozvržení v území od ulice Kolbenova (obchod, administrativa, hasičská 

zbrojnice) až po park a říčku Rokytku (muzeum, škola, rekreace, sport). 
 
UMÍSTĚNÍ STAVBY  V RÁMCI NOVÉHO NÁVRHU: 
 
 Budova sportovního centra nahrazuje stávající halu č.18 která se nachází v jižní části 
areálu. V urbanistickém návrhu území (a ještě v rámci předdiplomního semináře tohoto projektu) 
se původně počítalo se zachováním a konverzí této haly, která se tak svým objemem stala jedním 
z určujících prvků nově vzniklého rastru ulic. Nicméně, v průběhu projektu jsem se rozhodl halu 
nahradit zcela novým objektem, který však respektuje polohu a velikost původní haly (viz níže). 

 Budova se nachází na mírně svažitém pozemku směrem k jihu, na hranici mezi kompaktní 
zástavbou a volným prostranstvím. 

Hlavní přístupové osy k budově vedou ze severní strany. Vjezd do podzemních garáží, 
příjezd pro zásobování restaurace, příjezd pro autobusy a taxi před hotel jsou umístěny 
v severovýchodním cípu pozemku. Ze severu ústí dvě hlavní pěší trasy od stanice metra 
Kolbenova. První (na úrovni 1NP) je přímou spojnicí mezi městem a parkem a vede přes schodiště 
připomínající amfiteátr v parteru výškové budovy. Ustoupením hmoty hotelu s restaurací a 
vykonzolováním části hlavní sportovní haly vytváří (společně se zmíněným amfiteátrem) ze 
vstupních předprostorů objektu drobné náměstí. Ze západu je toto náměstí ohraničeno zamýšlenou 
obytnou stavbou (s možným drobným obchodním/restauračním provozem v parteru). Další 
přístupová osa je směřuje od nově navrhované zastávky tramvaje u science-centra (konverze haly 
č.19). 

Druhá přístupová cesta je poněkud „akčnější“. Od stanice metra nejprve prochází středem 
městského marketu a poté prochází branou mezi výškovými budovami administrativního centra. Na 
tuto linii jsem navázal lávkou, která na úrovni 3NP opticky vstupuje do hmoty stavby. Z lávky lze 
sejít (nebo sjet výtahem) po venkovním schodišti před hlavní vstupy do sportovního centra a 
hotelu s restaurací; nebo pokračovat dál až na veřejně přístupnou tribunu hlavní sportovní haly. Za 
tribunou na tuto linii navazuje také střešní terasa nad nižší dvoupodlažní částí sportcentra. Z této 
terasy lze sejít po venkovním  schodišti na úroveň parteru do parku a přidružených sportovišť. 

Z východní strany budovu od navrhované bytové zástavby odděluje původní terénní val se 
zpevněnými stupni, který slouží jako místo pro sledování dění jak v hale, tak na přidružených 
sportovištích. Mezí tímto valem a budovou prochází cyklostezka spojující nově navrhované 
cyklostezky v území s cyklostezkou podél řeky Rokytky. 

Z jižní strany, jak již bylo zmíněno, parter budovy tvoří přidružená venkovní sportoviště 
přecházející v park podél řeky Rokytky. 

 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ: 

   
 Dle urbanistického návrhu bylo od počátku cílem navrhnout na určeném pozemku veřejně 
přístupné sportovní centrum. Na základě inspirace v obdobných zahraničních projektech a 
doplňujících analýz (možnosti sportovního vyžití  v Praze 9, rozmístění skateparků v Praze, 
možnosti mimosézónního provozování snowboardingu v ČR) jsem se rozhodl pro v ojedinělý 
koncept sportovního, rekreačního a treninkového centra akčních (neboli extrémních) sportů; 
přístupného jak profesionálům, veřejnosti, jednotlivcům, tak i skupinám a organizovaným 
zájezdům (například školní sportovní kurzy). Jedná se zejména o freestylové odnože sportů jako 
skateboarding, snowboarding, freeskiing, bmx, inline bruslení, freerunnig atd. Kromě dvou hlavních 



halových prostorů centrum obsahuje doplňující program v podobě tematického obchodu 
s půjčovnou sportovního náčiní, taneční sál a audiovizuální dílnu.  
 Dále je v objektu navržen hotel s restaurací  pro potřeby sportovců ale i široké veřejnosti. 
Hotel a restaurace mohou fungovat nezávisle na provozu sportovního centra. 
 Rozmístění jednotlivých funkcí v objektu odpovídá jeho umístění na funkčním rozhraní mezi 
městským centrem a parkem, na pomyslném rozhraní mezi prací a volným časem.  
 

3. PŮVODNÍ ZÁMĚR PROJEKTU – KONVERZE HALY č. 18 
 

 Původním záměrem projektu bylo najít vhodnou funkci pro stávající halu č. 18 a její 
konverzí (společně s několika převážně památkově chráněnými objekty) přispět k zachování 
průmyslového odkazu revitalizované oblasti. 

Hala č. 18, jejíž dokumentace se nedochovala, byla postavena v letech 1938-1942 pro 
účely válečné výroby ČKD pro  Wermacht. Po znárodnění v roce 1945 se hala stala součástí 
pražské továrny na automobily PRAGA zabývající se montáží osobních, a později především 
nákladních automobilů. Trojlodní halový objekt o půdorysných rozměrech 60m x 66m sloužil jako 
lisovna a byl součástí hlavního výrobního bloku až do uzavření továrny v roce 1997. Konstrukční 
systém je monolitický železobeton – charakteristickými znaky haly jsou sloupy s konzolami pro 
jeřábové dráhy, masivní průvlaky, stropy s otvory pro střešní světlíky a v hlavní lodi 
železobetonové příhradové vazníky s monolitickou klenbou. Podlaha je betonová s množstvím 
prohlubní pro technologické zařízení lisů. Převýšení hlavní lodi je 17,5 m a bočních lodí 11m. 

Záměr konverze se zdál být reálný během urbanistických, funkčních a prostorových úvah o 
projektu. Nové funkční využití haly v podobě zamýšleného sportovního centra bylo vzhledem 
k jejímu objemu a prostorovému uspořádání vhodné.  

Postupem času, při hledání konkrétnějšího konstrukčně-dispozičního řešení, ale především 
po dohledání výsledků ekologického auditu celého území z roku 2000, jsem se rozhodl v rámci 
asanace pozemku halu č. 18 nakonec nezachovat. Ve zprávě je právě toto místo označeno jako 
jedno z nejvíce znečištěných v celém území. Oleji a ropnými látkami jsou kontaminované nejen 
konstrukce, ale i zemina do hloubky průměrně 8 m. Znamená to tedy, že při uvažování o novém 
využití daného pozemku je nutné počítat s vytěžením kontaminované zeminy. A snaha zachovat 
stávající konstrukci (která není ani památkově chráněna) v daných podmínkách by byla absolutně 
neekonomická, ne-li technicky nereálná. 

Důvody původně zamýšlené obnovy haly č. 18 byly především pocitové, ale jak se později 
ukázalo, řešení by to bylo z mnoha hledisek neobhajitelné. 

 
4. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
 
. Demolice původního objektu a nutné odtěžení zeminy dává možnost vytvoření 

podzemních garáží s dostatečnou kapacitou, které by při zachování původní konstrukce muselo být 
řešeno v okolí budovy, nebo v rámci sousedního objektu výškové stavby. Vznik nové konstrukce 
dává samozřejmě možnost přizpůsobit rastr nosné konstrukce tak, aby byla vhodná pro novou 
funkci (např. hotelové křídlo) a není třeba se přizpůsobovat původním rozponům objektu. Nově 
navržený objekt vychází ze základní prostorové struktury trojlodního objektu. Vizuálně a 
působením na okolí je však nový objekt obratem o 180°oproti původní hale. Nepovažuji za vhodné 
se snažit původní hale přiblížit nebo na ni nějak odkazovat (byť její vizuální kvalita byla jedním 
z důvodů původního záměru halu zachovat). Architektonický koncept nového objektu jde naprosto 
opačným směrem ve svém vyznění. Původní, až chrámovou, symetrickou, strukturální a členitou 
konstrukci střídají lapidární, iracionální, zdánlivě levitující hmoty.  

Jedním ze základních motivů projektu je přiblížení atraktivních sportovních aktivit 
veřejnosti. Proto jsem se rozhodl uvolnit parter a vyzvednout hlavní uzavřené hmoty nad terén. 
První nadzemní podlaží zbavené slupky uzavřeného obvodového pláště se stává „průhledné“ a 
odkrývá provoz celého přízemí nejbližšímu okolí. I do hlavní kuchyně je vidět jak z prostoru 
restaurace, tak z exteriéru. Jen prostory, které to vyžadují (zázemí, šatny, wc, sklady, přípravny, 
hotelové pokoje) jsou uzavřeny do samostatných bloků, kolem kterých se odehrává odevšud 
viditelný provoz budovy. Tento princip platí nejen ve vizuálním kontaktu s okolím, ale i v rámci 
budovy mezi restaurací a sportovním centrem. Hlavní odbytová plocha restaurace společně 
s hotelovým patrem a horním hotelovým barem přímo sousední s hlavní sportovní halou. Výhled na 
„nejakčnější“ místo haly je jejím charakteristickým znakem. 

Dalším prvkem doprovázejícím tento motiv je tribuna hlavní haly, kterou jsem umístil na 
úroveň třetího nadzemního podlaží přímo do cesty dílčí komunikační ose mezi stanicí metra a 
parkem (přístupná přes lávku z parteru sousední výškové stavby). Za běžného provozu (například 
mimo pořádané závody) je tribuna volně přístupná. Na tribunu navazuje střešní terasa nad nižší 
dvoupodlažní částí sportcentra. Z této terasy lze sejít po venkovním  schodišti na úroveň parteru do 
parku a přidružených sportovišť. Z exteriéru je přiznaná konzola budovy hlavním vizuálním prvkem 

dotvářejícím předprostor objektu a evokuje pocit hlavního vstupu, který je záměrně nahrazen 
pohledem do centra dění.  

Dalším výrazným prvkem budovy jsou její venkovní schodiště spojující zmíněné vyvýšené 
hmoty se zemí. Přiznané šikminy schodišťových ramen vytvářejí hroty, na kterých hmoty zdánlivě 
stojí. 

Hlavní předprostor budovy je dlážděn hladkou kamennou velkoformátovou dlažbou. Díky 
mírně svažitém okolní se směrem k jihu ze země vynořuje hmota podzemních garáží a vytváří 
piedestal, na kterém při pohledu od jihu budova spočívá. Díky tomu vzniká pozvolna se rozšiřující 
mírné schodiště (společně s žulovým povrchem, masivními kamennými lavičkami) ideální pro 
provozování skateboardingu. Na ploše před budovou je tmavší dlažbou vytvořen kříž napomáhající 
orientaci k hlavním vstupům do objektu.  

 
5. PROVOZNÍ SCHÉMA 
 

PODZEMÍ GARÁŽE: 
 
Druhé a první podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkování. Celkem je zde navrženo 165 

stání z toho 9 pro handicapované ( hotel s 66 lůžky – 25 stání; restaurace s odbytovou plochou 
320 m2 – 25 stání; sportovní centrum o celkové ploše 2700 m2 – 80 stání;  tribuna pro 200 lidí – 
35 stání). Parkoviště je přístupné po kryté rampě v severovýchodním rohu budovy. Jsou zde 
umístěny sklady každého z provozů, technická zázemí (zázemí vzduchotechniky, kotelna, nádrž pro 
sprinklery) a lapač tuků. Z podzemních garáží vedou tři hlavní jádra vertikálních komunikací s 
výtahy (do sportovního centra, do restaurace a hotelu pro návštěvníky a odděleně provozní). Dále 
odtud vede únikové schodiště přímo na terén.  

 
SPORTOVNÍ CENTRUM: 

 
1.NP 
Na úrovni prvního nadzemního podlaží se nachází vstupní hala převýšená přes dvě podlaží a 

osvětlená průběžným střešním oknem. Nachází se zde pokladna, posezení s občerstvovacími 
automaty, odkládací prostory pro návštěvníky (botníky, uzamykatelné skříňky a stojany na 
sportovní náčiní – kola atd.). Ze vstupní haly je přístupná sportovní hala, tematický obchod 
s půjčovnou (s vlastním vstupem z exteriéru), WC a šatny pro návštěvníky. Ze vstupní haly vede 
schodiště s výtahy.  

Sportovní hala se dá rozdělit na tzv. měkkou (větší, ústřední hala objektu) a tzv. tvrdou 
(menší boční hala), které jsou propojené.   

Měkké hale o celkové ploše 1370 m2 dominuje centrální dopad tzv. foampit – neboli 3m 
hluboká jáma vyplněná molitanovými krychlemi. Foampit slouží jako doskočiště hlavních 
rozjezdových ramp a jibingové platformy (trénování triků na zábradlí a boxech). Hlavní rozjezdová 
rampa má dva povrchy. Povrch z tvrzené překližky slouží pro skateboardy, kola, kolečkové brusle, 
atd. Měkký povrch (snowflex – materiál připomínající koberec) slouží pro trénování na snowboardu, 
lyžích, apod. Věž nabízí více úrovní rozjezdu i odrazu. Do foampitu dále ústí pružný pás neboli 
gymnastický běhoun. Po zbylém obvodu je foampit lemován trampolínami s bezpečnostními 
zónami. Trampolíny jsou uzpůsobeny pro skákání se snowboardy a lyžemi. Pod hlavní věží se 
nachází horolezecká stěna s převisem, menší prostor pro bouldering a další atrakce – například 
hrazdy, kladiny aj. Povrch haly tvoří převážně měkké materiály – žíněnky, odpružené plochy, 
duchny. Na úrovni třetího nadzemního podlaží se naproti hlavní centrální rozjezdové věži nachází 
veřejně přístupná tribuna pro cca 200 sedících návštěvníků.  

Tvrdá hala má hladký povrch (stěrku) a celkovou plochu 630 m2. Obsahuje překážky 
s povrchem z tvrzené překližky tj.: minirampu s dopadem do foampitu, velkou U-rampu 
přecházející v platformu pro volné skákání do foampitu a dále drobné překážky pro Freestyle 
skateboarding (zábradlí, pyramidy, funboxy). Z haly je směrem na jih výstup k doplňujícím 
sportovištím (bazénový skatepark). Nosné konstrukce sportovního vybavení jsou kombinací dřeva a 
oceli.  

 
2.NP 
V druhém nadzemním podlaží se nachází taneční sál, audiovizuální dílna, šatny pro 

návštěvníky a zázemí zaměstnanců centra. Z haly (propojené s 1NP) je přístupná i „tvrdá“ hala na 
úrovni kopingu velké rampy.  

3.NP 
Ve třetím nadzemním podlaží se nachází drobné občerstvení a WC; je odtud také přístup na 

tribunu velké haly a na střešní terasu s posezením a výhledem.  
 

HOTEL A RESTAURACE: 



 
1.NP  
Hlavní vstup do hotelu a restaurace vede přes zádveří, které je propojené výtahem s 

přístupovou lávkou v třetím nadzemním podlaží (vedoucí na tribunu). Vstupní hala je převýšená 
přes 3 patra a osvětlená prosklenou čelní fasádou (přímý sluneční svit je tlumen venkovním 
schodištěm s perforovanou zástěnou) a   průběžným střešním oknem. Nalevo po vstupu se nachází 
recepce a prostor volně přechází v hotelové lobby s kavárenským sezením. Naproti recepci jsou 
prosklené výtahy a vstup na schodiště. Hala je velký otevřený prostor tvořící ústřední atrium, kde 
se nachází restaurace s dvěma bary ve dvou úrovních. Prostor je vizuálně propojený se sportovním 
centrem, kuchyní a chodbami k hotelovým pokojům  (v 2.NP a 3.NP) přes prosklené příčky. 
Recepce se zázemím je zakomponována do dispozičně uzavřeného bloku s WC pro návštěvníky. Na 
vedlejší vstup ze severu pro zaměstnance a zásobování navazují další dispozičně uzavřené bloky 
(zázemí zaměstnanců restaurace a zázemí kuchyně). Restaurační office je propojený samostatným 
schodištěm a výtahem s provozními prostory ve vyšších podlažích. 

 
2.NP 
V druhém nadzemím podlaží se nachází druhé patro restaurace, využívané převážně 

hotelovými hosty (snídaně atd.) s hotelovým barem. Prosklená chodba vedoucí k pokojům je od 
výtahů přístupná po otevřené lávce. Na jedné straně chodba končí venkovním únikovým 
schodištěm na terén, na druhé straně únikovým schodištěm na přístupovou lávku. V každém patře 
hotelu se nachází 11 pokojů, z toho 5 dvojlůžkových, 4 tří-čtyřlůžkové, jeden rodinný apartmán a 
nejblíže výtahům je pokoj speciálně upravený pro osoby handicapované. Celková kapacita hotelu je 
66 lůžek. Kolem provozního schodiště jsou soustředěny patrová zázemí hotelu (sklad, úklid, 
pokojská) i restaurace (sklad, mytí, příprava). Pro ubytované je k dispozici posilovna také 
s výhledem na dění ve sportovní hale.  

 
3.NP 
Třetí nadzemní podlaží sestává jen z hotelové části a je dispozičně obdobně řešené jako 

druhé nadzemní podlaží se stejným počtem pokojů. Nad posilovnou se nachází víceúčelový sál 
s možností projekce – například pro videocoaching při sportovních zájezdech nebo pro společenské 
aktivity při školních sportovních pobytech.  

Na úrovni třetího nadzemního podlaží do hmoty hotelu vstupuje lávka. S hotelem však není 
na této úrovni přímo propojená (pouze na ni ústí únikové schodiště). Z lávky lze sejít (nebo sjet 
výtahem) po venkovním schodišti před hlavní vstupy do sportovního centra a hotelu s restaurací; 
nebo pokračovat dál až na veřejně přístupnou tribunu hlavní sportovní haly. 

 
5. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Objekt je založen na železobetonových patkách a pasech. Stavba je rozdělena do čtyř 

dilatačních celků: 1) hotel s restaurací, 2) vstupní část sportcentra, 3) velká sportovní hala, 4) 
malá sportovní hala. Hrubá spodní stavba všech dilatačních celků je provedena jako monolitický 
železobetonový kombinovaný systém stěn a sloupů.  

Nosná konstrukce hotelu s restaurací a vstupní části sportcentra je i v nadzemních 
podlažích železobetonový monolitický skelet se sloupy o rozměru 400/400 mm v rastru převážně 
8,1m na 8,1m (a méně) ztužený železobetonovými jádry vertikálních komunikací. V druhém a 
třetím nadzemním podlaží je systém kombinovaný se stěnovým (například nosné stěny hotelových 
pokojů). Stropní konstrukce je oboustranně pnutá železobetonová deska. 

Nadzemní nosnou konstrukci hal tvoří dvojité svařované ocelové sloupy z dutých profilů a 
celkovém rozměru 1200/300mm. V podélném směru je hala ztužena průběžnými  ocelovými 
profily. Krajní pole hal jsou křížem zavětrována táhly jak ve stěnách, tak ve střešní rovině. 
Zaklenutí hal o rozponu 19,8 m tvoří ocelové příhradové nosníky, na nichž jsou v příčném směru 
uložené ocelové profily a na nich pak trapézový plech zalitý betonem. Tribuna je koncipována jako 
lomená železobetonová deska uložená na průvlaku (průchod ve spodní části tribuny) na dvou 
železobetonových pilířích o rozměru 1600/400 mm a na konzolách z příhradové ocelové konstrukce 
v rámci bočních stěn haly navazujících na podélné ztužení haly. 

Vnitřní schodiště v rámci komunikačních jader jsou železobetonová. Venkovní a úniková 
schodiště jsou ocelová.  Ocelové jsou i konstrukce tvořící perforované zástěny venkovních schodišť. 
Výtahy pro návštěvníky hotelu a výtah vedoucí exteriérem u sportcentra jsou panoramatické 
celoprosklené. 

Obvodový plášť převážné části prvního nadzemního podlaží tvoří předsazená strukturální 
skleněná fasáda s hliníkovými profily šedé barvy.  

Fasády hlavních kompaktních hmot tvoří perforovaný plech či tahokov stříbrné barvy. 
Perforovaný plech vytváří jednotný povrch přecházející přes plná i prázdná místa obvodových stěn 
a zástěn venkovních schodišť. Za denního světla vytváří dojem kompaktní hmoty (jestli se za 

perforací nachází černá folie na tepelné izolaci nebo prosklená plocha není za slunečního svitu 
téměř znatelné). Co se odehrává za jednolitými plochami je patrné jen při fungování budovy v noci. 
Okna hotelových pokojů jsou opatřena posuvnými okenicemi z perforovaného plechu. Desky jsou 
napojovány bez výrazných lišt nebo profilovaných spár. Dlaždicového efektu různě tmavých desek 
na fasádě je dosaženo kladením desek s různými směry rastru perforace (či otáčením tahokovu) při 
zachování stejné světelné propustnosti desek. Konkrétní výběr plechu by musel být předmětem 
zkoušky; při daném množství je možné uvažovat o vlastním návrhu vzoru perforace. Perforovaný 
plech přechází i přes střechy jednotlivých hmot (kromě dlážděné terasy). Střecha je díky sousedící 
výškové budově vnímána jako pátá pohledová fasáda domu.  

Barevné pojetí interiéru je opakem barevné strohosti fasád. K přirozeným barvám 
použitých materiálů (pohledový beton, dřevěné překližky) jsou doplňujícími barvami černá (ocelové 
prvky), modronachová a světle žlutá. Jednotlivé dispozičně uzavřené celky jsou vždy v jednotné 
barvě po celém svém obvodu. 

 
5. POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt je přístupný pro zásahová vozidla ze všech stran. Z podzemních garáží je za 

únikovou cestu považována příjezdová rampa a únikové schodiště vedoucí přímo na terén. Na obou 
koncích hotelové chodby jsou úniková schodiště na terén a lávku. Veřejná tribuna ústí dvěma 
směry do exteriéru (na lávku a na střešní terasu). V úrovni prvního nadzemního podlaží je 
dostatečné množství východů na terén. Ocelové konstrukce hal jsou opatřeny protipožárními 
nástřiky. V částech s vyšším požárním zatížením jsou navrženy sprinklery, nádrž a strojovna 
sprinterů se nachází v druhém podzemním podlaží.  
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