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Anotace 
( eská): 

Cílem diplomové práce je transformovat ást nefunk ního 
pr myslového areálu v Praze 9 – Vyso anech u stanice metra 
Kolbenova. Podle této stanice metra jsme se rozhodli pojmenovat 
i celé území, které jsme urbanisticky ešili ve skupin  a následn  
každý zpracoval konkrétní ást. P edm tem mého zadání je návrh 
hotelu (5*) s konferen ním sálem. Na pozemku hotelu je postaven 
cihlový komín, který zanechávám jako industriální stopu v území. 

Anotace 
(anglická): 

The subject of the diploma project is to transform a part of brownfields 
in Prague 9 – Vyso any close to Kolbenova metro station. We made 
an urban plan together in our design studio and everybody picks 
his own project. 
The subject of my proposal is a design of a hotel (5*) 
with a conference room. There is a brick chimney, which leaves 
a trace in the industrial zone. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

STAVBA:
  Hotel kategorie ***** Luxus s konferenčním sálem

MÍSTO STAVBY:
  Praha 9 - Vysočany, bývalý průmyslový areál ČKD/Praga

MAJITEL POZEMKU:
  developerská společnost KOLBEN KEY,s.r.o.

AUTOR:
  Bc. Adéla Křížová

KONZULTANTI:
  doc. Ing. arch Zdeněk Rothbauer (vedoucí práce)

  Ing. arch Lukáš Soukup (odborný asistent)

  Ing. Miloslav Smutek Ph.D. (statika)

  Ing. Zuzana Vyoralová (technické zařízení budov)

  Ing. Josef Filipčík (požární bezpečnost staveb)

KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY:

Zastavěná plocha celkem: 4 505 m
Celková hrubá podlažní plocha stavby: 29 240 m

Hrubá podlažní plocha podzemních garáží: 11 128 m
Celková kapacita podzemních garáží: 263 stání – z toho 15 pro handicapované

Hrubá podlažní plocha hotelu: 14 920m
Kapacita hotelu: 303 pokojů
 maximální kapacita lůžek - 612 při uspořádání všech pokojů na dvojlůžkové
 počty pokojů: standard     257
  apartmá      33
  prezidentské apartmá     3
  pokoj pro hosty se sníženou schopností pohybu 10

Kapacita restaurace: cca 150 míst (podle rozvržení nábytku)

Kapacita konferenčního sálu: 249 míst

2

2

2

2

2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

SOUČASNÝ STAV 
Areál výrobních závodů se nachází v městské části Praha 9 - Vysočany. Lokalita je velice dobře
dopravně obsloužena metrem trasy B, tramvajovou a autobusovou linkou. Je zde přímá návaznost
na pražský automobilový okruh a sportovní letiště. Z dopravní analýzy vyplývá, že bude vhodné
propojit ulici Kolbenova a Poděbradská. Doposud vytvářel průmyslový areál bariéru mezi těmito
částmi. V navrhovaném urbanismu území počítáme s tramvajovou dráhou propojující Kolbenovu
s ulicí Poděbradská. Praha 9 má v současné době největší potenciál rozvoje z celé Prahy. Nachází se
zde velké množství průmyslových areálů a málo ploch pro bydlení a služby. Proto je cílem radnice
vytvoření zcela nové čtvrti s veškerou vybaveností a velkým počtem pracovních míst. Samotný areál
Praga je velice chaoticky zastavěn nejrůznějšími objekty výrobního charakteru. Většina z nich je
v havarijním stavu a pro svoji nebezpečnost jsou určeny k demolici. Z celého areálu jsou památkově
chráněny pouze dva objekty. Jedním z nich je budova “E” na severní straně a tovární hala číslo 19
na jižní straně u parku Rokytka. Zemina celého území je kontaminována ropnými a olejovými
produkty vytékajícími dlouhá léta z neudržovaných skladů a hal. Je tedy nezbytné odtěžení velkého
množství zeminy.
Území je dočasně pronajímáno drobným podnikatelům jako skladové a výrobní prostory či kanceláře.
Areál je takto využíván již po několik let. Celý areál je oplocen a veřejnosti nepřístupný.
Pozemek pro můj projekt se nachází v blízkosti ulice Kolbenova. Je v těsném kontaktu na plánované
centrum území. Jižní stranou se otevírá do navrhovaného náměstí. V současné době je k němu
komplikovaný přistup. Část pozemku je zastavěna malými provizorními stavbami již značně
zchátralými. Na západní straně parcely se tyčí do výše 41 m cihlový komín s vodojemovým límcem.
Ten bude zachován. Území tak bude ponechána jeho minulost.
Terén je v místě pozemku rovinný. Za jižní hranicí parcely klesá úroveň o tři metry. Klesání probíhá
ze severu směrem na jih.
Směrem na jih od areálu přes park Rokytka se nachází nově vybudovaná obytná čtvrť Harfa.

NAVRHOVANÝ STAV 
Cílem společného urbanistického řešeni je revitalizace území bývalých průmyslových závodů, tzv.
brownfields. Vytvoření příjemné a atraktivní lokality, kde se bude nalézat zdravé a příjemné bydleni
poblíž zeleně spolu s administrativním a obchodním zázemím a s možností kulturního a sportovního
vyžití.
Vzhledem k rozloze areálu není na místě uvažovat pouze o jediné funkci. I přesto, že v územním
plánu přichází v úvahu pouze funkce obytné, smíšené, plochy sportu a rekreace. Celý projekt je
doplněn o řadu dalších využití, především pro administrativu, obchod, ale i vzdělávání, kulturu, které
k sobě neodmyslitelně patří a při vzájemné kombinaci se mohou významně podpořit.
V současné době jsou veškeré veřejné funkce rozmístěny kolem stanice metra Vysočanská. Jelikož je
v této lokalitě velice hustý automobilový provoz je naším cílem přesunout některé funkce do oblasti
stanice metra Kolbenova a vytvořit zde nové centrum Prahy 9.
Hlavním bodem společného urbanistického řešení daného území je navržení pěšího koridoru
s tramvajovou linkou vedoucí severojižním směrem propojující ulici Kolbenova a ulici Poděbradská.
Toto propojení dvou významných ulic velice posílí a zatraktivní řešenou lokalitu. Údolí říčky Rokytky
bude překlenuto mostní konstrukcí. 
Území je dělené na čtyři pomyslné zóny, z nichž první je u silnice Kolbenova. Podél frekventované
dopravní tepny stojí budovy administrativního, kulturního, obchodního charakteru a hasičská
zbrojnice, vytvářející vizuální i zvukovou bariéru. Ve druhém pásu se ve velké míře objevují
administrativní budovy, doplněné o stravovací zařízení, obchody a hotel. Pro bydlení a sportovní
vyžití je zvolena klidnější část, což je třetí část. Je zde navržena škola, mateřská škola a science
centrum. Toto uskupení uzavírá pás zeleně. Funkce nejsou přísně odděleny, prolínají a doplňují se.
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3. PROVOZNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hmotové řešení hotelu vychází z konceptu dvou atrií.
Hmota objektu využívá maximální možnosti pozemku (85x53m). Tento celkový objem byl postupně
prořezáván a utvářen. Nejdříve vznikla atria pro prosvětlení hloubky objemu. Atria byla následně
dotvořena vybráním hmoty a vytvořením zajímavých průhledů. Nejsou zcela uzavřena, obklopena
hmotou, vzniká tak interakce s okolím. Niterní svět hotelových atrií je v kontaktu s okolním světem,
děním v ulicích a náměstí. Vsazením modulové sítě s obytnými buňkami vzniká prostorová hra,
jednotlivé hotelové pokoje jsou pojaté jako obytné kontejnery, které jsou směrem do atrií v pohybu.
Neustále se opakující stejný modulový systém připomíná seskládané přepravní kontejnery
ve skladech. Vysouvají a zasouvají se ze základní struktury. Prostorově rozehrávají jinak plošné fasády
v atriích. Celá hmota těchto obytných kontejnerů je zahalena do seriózního pláště z režného zdiva.
Tato přísná a striktní obálka skrývá dění uvnitř, představuje tektonickou kulisu. Dochází zde
ke kontrastu vnější a vnitřní podoby. Hru uvnitř skrývá seriózní tvář zděné fasády. Obytné kontejnery
prorážejí tuto kulisu v nárožích, kde jsou umístěny patrové haly, a na střeše, kde vytvářejí vlastní
strukturu. Střecha vytváří jiný svět seskládaný z jednotlivých kontejnerů. Každá buňka představuje
jinou funkci. Volné plochy tvoří terasy. Celou strukturu dotváří zeleň.
Parter je otevřen do všech stran. K žádné straně se netočí „zády“. Do parteru lze vstoupit z každého
směru. Vstup z rohu na západní straně je převážně určen pro pěší vstup z náměstí do hotelové haly.
Okolo tohoto vstupu jsou obchody, které jsou přístupné jak z exteriéru, tak i z haly hotelu. Tyto
obchodní prostory jsou orientovány do obchodní pěší-tramvajové třídy a do náměstí. Vstup
ze severní strany je určen převážně pro návštěvníky hotelu přijíždějící autem nebo autobusem. Je
k tomu uzpůsoben předjezd v podobě točny přímo před krytý vstup. Vstup z rohu východní strany je
určen pro návštěvníky kongresového sálu. Vede do foyer sálu. Vstup z jižní strany vede do restaurace.
Zahloubením vstupu vzniká předprostor, který bude v letních měsících využíván jako zahradní
restaurace.
Objekt má 7 nadzemních a 3 podzemní podlaží.
Mezi 1.NP a 2.NP se nachází technické podlaží, které má konstrukční výšku 2m. Dochází v něm
ke sdružování odpadního vedení, rozdělování vodovodního potrubí a vedení vzduchotechniky.
Od 2.NP do 6.NP se nacházejí hotelové pokoje. V 2.NP je navíc umístěno administrativní zázemí
hotelu a jídelna zaměstnanců, která je napojena na služební výtah. Pokoje jsou v kategoriích standard
a apartmá. Apartmá má oddělené místnosti ložnice a obývacího pokoje. Kromě hotelových pokojů
jsou na patře patrové haly, které slouží k setkávání hotelových hostů nebo přijímání návštěv
neubytovaných v hotelu. Dále je na každém patře zázemí pro pokojskou, sklad čistého a špinavého
prádla, přípravna pro číšníka, patrový sklad nábytku a rezervní koupelna a WC pro případ havárie
a poruchy na hygienickém zařízení v hotelovém pokoji. 7.NP vytváří vlastní svět kontejnerů. Vzniká
zde centrum zábavy, relaxace a odpočinku. Propojují se zde funkce nočního baru, fitness a wellness.
Každý kontejner představuje jinou funkci. Na střeše se nacházejí rozlehlé terasy, které rozšiřují dění
uvnitř i na venkovní prostory. Zbylá plocha střechy je pokryta zelenou extenzivní vegetací.
Hotel má dvě symetrická atria, z nichž každé je jiné. Dominantou západního atria je cihlový komín,
na který lze v 7.podlaží vystoupit. Atrium je v 1.NP zastřešené skleněnou střechou a tím osvětluje
hotelovou halu a umožňuje výhled zespoda na siluetu komínu. Střecha východního atria je
charakteristická zelenou extenzivní střechou v úrovni technického mezipodlaží. V kontrastu výškové
dominanty komínu je zde symetricky umístěn světlík o stejném průměru, který osvětluje prostor
restaurace.

4. MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukce budovy je navržena železobetonová monolitická, kombinující stěnový a sloupový nosný
systém.
Základovou konstrukci tvoří železobetonová vana se základovou deskou o tloušťce 600mm,
pod sloupy je konstrukce zesílena o 400mm. Nosný konstrukční systém je v modulu 8x8 m.
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové železobetonové desky tloušťky
250mm.
Obvodové a stropní konstrukce budou dle tepelně-technických požadavků zatepleny. Zasklení bude
pomocí izolačního dvojskla. Povrchová úprava podlah ve vstupním podlaží bude zvolena s odkazem
na industriální charakter objektu. Bude zde použita polyuretanová pryskyřice v šedých odstínech
s podlahovým vytápěním. Podlahy v hotelových pokojích jsou navrženy s pochozí vrstvou tvořenou
marmoleem, pod kterým jsou v betonové mazanině rozvody podlahového vytápění. Prostory welness
budou vydlážděny velkoformátovou keramickou dlažbou s požadovanými protiskluznými parametry
a také s podlahovým vytápěním. Ve fitness bude použita sportovní gumová podlaha odolná vyššímu
zatížení.
Na fasádách se uplatňuje keramický obklad z režného zdiva klasického formátu. Jedná se o kontaktní
zateplenou fasádu. Na vnitřních fasádách do atria je použitá ocelová konstrukce, která je vypěněna
izolačním materiálem. Kovové kontejnery jsou povrchově upraveny pláty eloxovaného hliníku
v různých odstínech šedi.
Výtahy v hotelu jsou lanového typu, značky Schindler 5400, které zajišťují přepravu dostatečného
množství osob za minutu. V objektu se nacházejí čtyři výtahy pro veřejnost, jeden výtah evakuační,
služební výtah pro zaměstnance a jeden výtah osobo-nákladní, který spojuje restaurační kuchyni
se sklady v 1PP.
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5. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

DOPRAVA

Hotel je velice dobře napojen na síť MHD. Jeho umístění je cca 50m od navrhované stanice tramvaje
a v docházkové vzdálenosti 150 m od stávající stanice metra Kolbenova. Centrum města je
dosažitelné do 15 min. Tímto umístěním v blízkosti stanic veřejné dopravy se rozšiřuje okruh možné
klientely hotelu o osoby, které nemají cíl pobytu v blízkosti hotelu.
Automobilová dostupnost objektu je zajištěna ze severu. Zde vznikla komunikace sloužící pouze
pro účely hotelu, která je napojena na obslužnou komunikaci severojižního směru. Tato příjezdová
komunikace je obousměrná, zakončená obratištěm a vjezdem do garáží. Obratiště je uzpůsobeno
i pro otáčení autobusů (průměr 30m). Obratiště je částečně kryto hmotou hotelu, která tím poskytuje
klidný a chráněný výstup a nástup z vozidel. Při této komunikaci je umístěno i několik parkovacích
stání sloužících pro hotelovou taxi službu a krátkodobé parkování hostů. Jsou zde i 3odstavná místa
pro autobusy, která jsou určena pouze pro výstup a nástup cestujících. Dlouhodobý parking autobusů
je zajištěn na odstavných plochách mimo pozemek. Parking v podzemních garážích je dimenzován
pro potřeby hotelu, konferenčního sálu a hotelové restaurace. Parkování je umístěno ve třech 
podzemních podlažích přístupných rampami.
Zásobování hotelu je zajištěno podzemní komunikací, která slouží společně objektům okolo náměstí.
Tato podzemní komunikace je paralelní se severo-jižní osou. Zásobování obchodů v parteru je řešeno
z úrovně 1NP po pojízdné komunikaci na jižní straně objektu.
Odvoz odpadků vzniklých při provozu objektu je vyřešen skladovacími místnostmi v podzemí
a následným vývozem odpadních nádob podzemní provozní komunikací.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské sítě. Stávající inženýrské sítě jsou nevyhovující
a bude potřeba provést jejich obměnu. Zdrojem tepla bude výměníková stanice, do které bude
přivedeno teplo mediem z centrálního zdroje tepla pro celé nově navrhované území. Vytápění
objektu bude zajištěno podlahovým vytápěním a vzduchotechnikou. Strojovny vzduchotechniky jsou
v objektu čtyři. Dvě jednotky, které jsou umístěny na střeše, obsluhují hotelové pokoje a provozy
na střeše (fitness a wellness). Strojovna vzduchotechniky umístěná v 1PP slouží pro restauraci
a konferenční sál. Čtvrtá strojovna vzduchotechniky umístěná v 3PP obsluhuje podzemní garáže.
Znečištěný vzduch je odváděn stávajícím komínem do výšky 41m.
Hotelové pokoje jsou vytápěny podlahovým vytápěním. V koupelnách jsou otopné žebříky. Pokoje
jsou dále vybaveny i klimatizací pro přesnou teplotní regulaci a pohodlí hostů.
Mezi 1.NP a 2.NP se nachází technické patro. Jeho konstrukční výška je 2 m, patro bude průchozí.

6. POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dopravně přístupný pro zásahová vozidla ze všech stran po zpevněné ploše. Ve spodním
podlaží je únik zajištěn několika vstupy na terén. Požární výška objektu je 21,55m. Konstrukční
systém je železobetonový monolitický – klasifikovaný jako nehořlavý. Objekt je rozdělen na požární
úseky. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe odděleny nosnou železobetonovou monolitickou
konstrukcí stropů a stěn a protipožárními dveřmi.

EVAKUACE, STANOVENÍ DRUHU A KAPACITY ÚNIKOVÝCH CEST, POŽÁRNÍ VÝTAH

Evakuaci objektu zajišťují čtyři chráněné únikové cesty, do nich ústící nechráněné únikové cesty
a evakuační výtah.
Nechráněná úniková cesta:
Nechráněné únikové cesty ústí do chráněných únikových cest nebo na volné prostranství. Délka
nechráněné únikové cesty k bližšímu ze dvou východů do chráněných únikových cest nepřekračuje
30m, při jednom směru úniku 10 m. Dveře v nechráněné únikové cestě mají šířku 900 mm.
Chráněná úniková cesta:
V objektu jsou navrženy čtyři chráněné únikové cesty typu A, které zajišťují únik osob ze všech
podzemních i nadzemních podlaží. Nejmenší průchozí šířka je 1,2 m, šířka dveří je 900 mm. Vstupní
dveře do chráněných únikových cest a dveře vedoucí z požárních úseků obytných buněk do únikových
cest jsou samouzavírací, napojeny na EPS. Větrání chráněné únikové cesty je zajištěno přívodem
vzduchu vzduchotechnikou.
Evakuační výtah:
V objektu je navržen evakuační výtah zajišťující evakuaci osob z každého nadzemního podlaží.
Evakuační výtah ústí do samostatně větrané požární předsíně v 1NP a odtud ven na volné
prostranství. Velikost kabiny evakuačního výtahu je 1100x2100 mm. Evakuační výtah je napojen
na záložní zdroj energie.
Minimální požární odolnost konstrukcí je 30 minut (dle ČSN 730833/2010, pro budovy skupiny OB4).

VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

Vzhledem k výšce a účelu objektu se jako nejnepříznivější hodnoty odstupových vzdáleností považuje
prostor, kam by v případě požáru mohly dopadat hořící předměty, vymezený pod úhlem 20°
od fasády. Vypočítané odstupové vzdálenosti objektu nepřesáhnou 5,4m. Požárně nebezpečný
prostor neohrožuje stávající okolní objekty a stávající i navrhované objekty neohrožují objekt hotelu.

Podzemní garáže jsou jedním požárním úsekem. Je zde zajištěn odvod tepla a kouře, přívod vzduchu
vzduchotechnikou. Je zde instalována sprinklerová soustava pro okamžitý zásah v případě požáru,
EPS, stabilní hasIcí zařízení a evakuační rozhlas s nuceným odposlechem.
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KolbeNOVA
Postindustriální doba za sebou zanechala mnoho opuštěných průmyslových objektů a areálů, které nazýváme brownfields, nevyužívané území, které velmi zatěžuje životní prostředí. Objevují se zde pozoruhodná technická
a industriální díla minulosti. Rozrůstání měst, přechod ke službám a odvrácení od průmyslové produkce tak ve městech zanechalo významné plochy, které ztratily svůj původní význam. Pokud nemá území v současné době
efektivní využití, je zkrátka nutné najít nové. Je třeba jej přezkoumat a přetvořit.
Regenerace brownfields znamená ekonomický zdroj, podnikatelskou aktivitu a příležitost zachovat historickou stopu tehdejších závodů, kulturní a architektonické dědictví, které by se mělo částečně zachovat.
Cílem je nalezení nového využití a zhodnocení jednoho z těchto brownfields. Řešené území se nachází na východní straně Prahy v městské části Vysočany, 15 min od centra. Vzniklo v období průmyslové revoluce, kdy se
formovala největší část Prahy. Jedná se o bývalý průmyslový areál firmy Praga. Diplomní projekt je zaměřen na volnou plochu v areálu v těsné návaznosti na plánované centrum území. Pozemek je zatížen stavbou cihlového
komínu s vodojemem. Našim cílem je alespoň částečně ponechat území jeho historii a provázat nové využití území s industriální stopou. Komín je tedy chápán spíše jako vzpomínka, značka.
Po přestěhování výroby do Hostivaře, industriální komplex přichází o původní využití a tím i o racionální smysl své existence. Vzhledem k možnostem, perspektivní poloze, velké ploše a ohromnému potenciálu je naším cílem
dosud málo využívané území zrevitalizovat. Vytvořit samostatnou plnohodnotnou, kompaktní a samostatně fungující čtvrť, ve které budou zastoupeny všechny důležité městotvorné prvky. Citlivě zachovat hodnoty
průmyslové epochy a ohleduplně zacházet s celým areálem. Podtrhnout genia loci někdejšího průmyslového areálu a navázat na tradici území. U stávajících objektů, které vykazují historické a kulturní hodnoty proběhne
šetrná rekonstrukce. Na místě demolovaných objektů, se připravuje výstavba nových objektů.
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pohledový beton

režné zdivo

eloxovaný hliník

stávající cihlový komín s vodojemempřepravní kontejnery

Perimeter Institute for Theoretical Physics - Canada

Terminál přístavu Gijón - Španělsko
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KROK 01

VÝVOJ KONCEPTU

KROK 02 KROK 03

KROK 04 KROK 05

KROK 07 KROK 08 KROK 09

KROK 06

vymezení pozemku 85 x 53 m
poloha komínu
vytvoření maximální hmoty

jednotlivé buňky jsou samostatné obytné kontejnery
pohyb směrem do atria - vysouvání a zasouvání
rozvolnění vnitřních fasád

zahalení se do seriózního pláště
obálka kryjící dění uvnitř
tektonická kulisa niterního pohybu

porušení obálky
obytné kontejnery se prodraly na povrch
expanze objemů

vymodelování parteru
reakce na všechny směry
otevření protichůdným pohybům

propojení hmoty hotelu a parteru
spojení dvou nesourodých hmot
vytvoření celkové koncepce objektu

přenesení modulační sítě na hmotu objektu
vytvoření jednotlivých obytných buněk
vymezení polohy komunikací

MODULACEPROPOJENÍPARTER

PRORAŽENÍOBÁLKAKONTEJNERY

MODELOVÁNÍATRIAHMOTA

vytvoření atrií k prosvětlení hmoty objektu
orientace do nitra objektu
uvolnění komínu ze sevření hmotou 

dotvoření hmoty objektu
spojení vnitřního a vnějšího světa
vytvoření průhledů
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pohled z pěší třídy



pohled na restauraci



pohled z náměstí



pohled ze severu na vstup



pohled z hotelové haly do atria



detail atriadetail nároží

detail vstupu do restauracepohled na střechu
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