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Střešní systémy využívající ETFE folie poskytují
ideální obálku budovy. Mezi jejich přednosti
patří nízká váha střešního systému, možnost
přizpůsobení se tvaru konstrukce a velmi dobré vlastnosti z pohledu průchodu světla.

VÝVOJ A POPIS KONCEPTU

AXONOMETRICKÝ POHLED
Cílem návrhu bylo vytvoření wellness centra, které by odpovídalo jak funkčně, tak i svým architektonickým vyjádřením
podstatě pojmu wellness. Na tomto místě je kladen důraz
především na revitalizaci lidského zdraví, jak fyzického, tak
psychického. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí propojit několik rozdílných provozů do jednoho návrhu. Ve svém projektu
se snažím nejen propojit všechny tyto funkce, ale také hmotovým a materiálovým pojednáním reagovat na to, jaký je
účel této stavby. Myšlenkou bylo vytvoření dominantní, ale
zároveň elegantní stavby, působící vzdušným dojmem.
Místo projektu se nachází v pražské Libni. Pozemek téměř
sousedí s jednou z dominant této pražské části – Grabovou
vilou. Nedaleko se nachází areál Sportovního klubu Meteor
Praha. Mezi další významné stavby v okolí patří libeňský zámek nebo dřevěný kostel sv. Vojtěcha. Na místo je možné
se dopravit MHD – nejblíže se nachází tramvajová zastávka
Libeňský zámek. Při severní hraně pozemku vede dopravní třída Povltavská.
Objekt je na pozemek zasazen tak, že hlavní osa vede souběžně s ulicí U Meteoru, a tak přirozeně vytváří hranice území.
Vykonzolovaná část střešní konstrukce vytváří loubí pro kolemjdoucí.

POPIS KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří plnostěnné vazníky z lepeného dřeva, které jsou pnuté v podelném směru objektu, a tak vytváří plynulou obálku
budovy. Tyto nosníky jsou v místech, kde přesahují
objekt, vylehčené jako příhradové vazníky.

POPIS MATERIÁLU

Mezi tyto nasníky jsou v některých místech vloženy
rozpěry, které v podstatě vytváří zavětrování. Obálku budovy tvoří střešní systém z ETFE folií, které jsou
pnuty mezi vazníky v rozpětí 4 - 6 m.

POHLEDY

Bazénová hala v 2.NP je
orientována na jihozápad. Aby bylo docíleno
výraznějšího oslunění této
části, došlo k naklonění
vlny nad bazénovou halou, a tak k získání větší
plochy s jižní orientací. V
těchto místech konstrukce jsou z tohoto důvodu
některé pásy ETFE folie z
částečně průhledného
materiálu.

Umístění jednotlivých provozů je
dáno orientací stavby ke světovým stranám, jejím umístěním na
pozemku a také návazností veřejných komunikací. Hlavní vstup
do objektu je z ulice U Meteoru.
V prvním podlaží v severovýchodní části stavby se nachází
sportovní hala.

V 1.NP se pod mokrým provozem nacházejí
jeho šatny, ale také beauty zóna s restaurací.
Ty jsou pro kolemjdoucí přístupné přímo z ulice.
V jihovýchodní části stavby se nachází šatny
pro suchý provoz a sportovní sály. Mezi první a
druhé podlaží je nad šatny suchého provozu
vloženo mezipatro s týmovými šatnami a galerií pro diváky sledující sportovní utkání. Fitness
se nachází v jihovýchodní části stavby v 2.NP.
V prvním podzemním podlaží jsou umístěny garáže společně s místností pro technické zázemí
budovy.

INTERIÉR

2. VIZUALIZACE

