STAVEBNÍ

SPORTOVNù-RELAXAâNÍ

CENTRUM
H EALTH C LU B B LU E OR ANG E

LU Dù K R¯ZN E R
Stavba, která se svou náplní, pojetím
a zpracováním vymyká bûÏnému standardu. Investor si plnû uvûdomoval závaÏnost volen˘ch materiálÛ s ohledem
na jejich Ïivotnost, dlouhodobou funkci
a estetické vlastnosti.
The Blue Orange Health Club is a construction exceeding the common standards thanks to its unique concept,
design and construction. The investor
was fully aware of the importance of the
selected material viewing the life cycle,
long-term functioning and aesthetic characteristics of the club.
Stavba sportovnû-relaxaãního centra Blue
Orange (obr. 1) stojí v Praze v Tupolevovû
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BLUE ORANGE

a formû ztvárnûní objektu, v nûmÏ bylo
nutné koordinovat mnoÏství provozÛ
technick˘ch s jejich technologick˘mi procesy – napﬁ. restauraci, recepce, ‰atny,
squasch, aerobic, saunu, fitness, masáÏe,
konferenãní sál, kanceláﬁe, beauty salon,
hotel a technologickou ãást. Budova proto
obsahuje velké mnoÏství technického
a technologického vybavení – napﬁ. dvû
strojovny vzduchotechniky, kotelnu, klimatizaci, vnitﬁní zastínûní, ozvuãení celého objektu, EZS, EPS, kamerov˘ systém,
poãítaãovou síÈ…atd. Je hotova i stavební
pﬁíprava vnûj‰ího zastínûní. Pﬁesto dÛm,
pﬁedev‰ím na západní a jiÏní stranû, ukazuje transparentnost a ãistotu volené konstrukce, jeÏ je sloÏena ze základních kubick˘ch tvarÛ podpoﬁen˘ch rÛzn˘mi materiály a barvami.

Budova klubu, obklopená vzrostlou zelení, je umístûna v zadní ãásti rovinného
pozemku tak, aby byla masivním pásem
zelenû chránûna od pomûrnû ru‰né komunikace. Hlavní vstup se nachází v prÛãelní fasádû (obr. 1). Na nûj navazuje
prostorná vstupní hala s recepcí (obr. 2).
Zásobování sportovních a relaxaãních provozÛ klubu je zaji‰Èováno ze zadních partií objektu.
Objekt je dvoupodlaÏní. V pﬁízemí najdeme za hlavním vstupem s recepcí loby
bar, restauraci s atriem (obr. 3 aÏ 5), prostorné ‰atny pro klienty s komplexním relaxaãním zázemím, ãtyﬁi squashové kurty
a kardio fitness (obr. 6, 7).
V poschodí jsou situovány kanceláﬁe vedení, konferenãní sál, beauty salon s ‰irokou nabídkou kadeﬁnick˘ch a kosmetic-

Obr. 1 Pohled na ãelní fasádu se vstupem
do centra Blue Orange
Fig. 1 View of the front fasade and
entrance to the Blue Orange centre

ulici, na rozhraní ãtvrtí LetÀany a âakovice,
na spojnici mezi obchodními centry Tesco
a Globus. V sousedství se nachází rÛznorodá zástavba rodinn˘ch domkÛ, nevyuÏit˘ pozemek se zelení a pﬁi zadní hranici
sousedí s areálem Avie.
Objekt je ﬁe‰en bez zbyteãn˘ch prostorÛ a konstrukcí. Od poãátku projektu byla
vûnována velká pozornost funkãnosti
Obr. 2 Vstupní hala s recepcí
Fig. 2 The entrance hall with the reception
desk
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Obr. 3 Restaurace s atriem
Fig. 3 The restaurant with the atrium
Obr. 4 Restaurace – betonové sloupy byly upravené mikrofini‰em
Fig. 4 The restaurant – the concrete columns were treated with
microfinish
Obr. 5 Pﬁíjemnou atmosféru interiéru restaurace tvoﬁí vyváÏená
kombinace betonu, dﬁeva, skla a oceli
Fig. 5 The pleasant environment of the restaurant interior is made
by the well-balanced combination of concrete, wood, glass
and steel

18

k˘ch sluÏeb (obr. 8), hotel (obr. 9) a dvû
sportovní studia. Ve‰keré provozy jsou
osvûtleny denním svûtlem (obr. 10). Ze
v‰ech prostorÛ je moÏn˘ kontakt s vnûj‰ím prostﬁedím pﬁes atria, terasy, balkony
nebo pﬁes ploché ozelenûné stﬁechy
(obr. 11).
Architektonické prostﬁedky jsou zámûrnû stﬁídmé, základní kompozice je sloÏe-

na z hranolÛ. Jednotlivé tvary jsou úmyslnû podpoﬁeny jin˘mi materiály. Cel˘m
objektem prochází pohledov˘ beton, dﬁevo, ãervená barva, nerezová ocel a sklo.
Snaha o kombinaci tradiãních materiálÛ
netradiãním zpÛsobem je zde zcela zﬁejmá. DÛraz byl kladen zejména na kombinaci kvalitních „studen˘ch“ a „tepl˘ch“
materiálÛ, a ﬁemesln˘ detail.

Obr. 6 Um˘várna na toaletách
Fig. 6 Washing facilities in the restrooms

Obr. 7 Hala kardiofitness
Fig. 7 The cardio fitness hall
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Cel˘ objekt je zaﬁízen atypick˘m nábytkem zhotoven˘m dle pﬁedstav investora
a doplnûn typov˘m sedacím nábytkem
od renomovan˘ch firem (Vitra, Mascani,
atd.)
T E C H N I C K É P R O V E D E N Í S TAV BY
Objektu je zaloÏen na základov˘ch Ïelezobetonov˘ch patkách a pasech.
Nosnou konstrukci tvoﬁí Ïelezobetonov˘
monolitick˘ skelet s osovou vzdáleností
6,6 x 6,5 m, tj. sloupy ãtvercového prÛﬁe-

• KONSTR

U KC E

• SANAC

E

1/2004

STAVEBNÍ

Obr. 8 Prostory kadeﬁnictví s pohledem do
atria
Fig. 8 The hairdresser’s salon overlooking
the atrium

zámeãnické prvky jsou provedeny z oceli
s úpravou Ïárov˘m zinkováním.
Na podlahách je dﬁevûná dubová kantovka, v hlavních halách je pouÏito exotické dﬁevo iroko. Osvûtlení je navrÏeno zapu‰tûné v podhledech, které jsou z tahokovu a sádrokartonu.

zu 300 x 300 a 400 x 400 mm a nosné
Ïelezobetonové pﬁíãky v kombinaci s monolitick˘mi Ïelezobetonov˘mi stropními
deskami tlou‰Èky 250 mm.
Vnitﬁní schodi‰tû je Ïelezobetonová deska s pohledovou úpravou betonu
(obr. 12, 13), ochrana hran stupÀÛ je zaji‰tûna zalit˘mi nerezov˘mi úhelníky. Stﬁecha je plochá pochozí z ãásti ozelenûná.
Obvodov˘ plá‰È je proveden z cihel Porotherm s tepelnou izolací a dﬁevûn˘m
ro‰tem. âelní dominantou objektu je betonová stûna v úpravû pohledového betonu. Vnûj‰í omítky jsou celoprobarvené
v zrnitosti 1,0 mm.
Ve‰keré v˘plnû otvorÛ v 1. NP jsou hliníkové v systému ALU – k. Ve 2. NP jsou
v˘plnû otvorÛ provedeny z eurooken.
K zasklení byla pouÏita tepelnû izolaãní
skla k = 1,1, plnûná kryptonem. Ve‰keré

Obr. 9 ·edá „betonová“ stûna v hotelovém
pokoji
Fig. 9 A grey concrete-like wall in a hotel
room
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POHLEDOVÉ BETONY
Pohledové betony jsou v na‰em atelieru
velice oblíbené. Jejich obliba není ãistû
vizuální, ale i praktická. V na‰em chápání
se beton jako materiál jeví a mi ho i zaﬁazujeme mezi „pﬁírodní“ materiály, které
velice pozitivnû pÛsobí v interiéru
a umoÏÀují nám nároãnûj‰í konstrukãní
ﬁe‰ení. Aã se pﬁi pohledu na takto upravenou plochu zdá, Ïe provedení je snadné,
opak je pravdou.
Betony na této zakázce byly opût dominantní ãástí diskuse. Tento dialog zaãal samozﬁejmû s investorem, kter˘ mûl od
poãátku silné bariéry vÛãi jejich pouÏití.
Poté bylo tﬁeba dÛslednû pohlídat projekt,
detailní návaznosti na okolní konstrukce,
kladeãsk˘ plán bednûní atd.
Finální a rozhodující zkou‰ka nastává
vÏdy na stavbû. V LetÀanech jsme mûli
‰tûstí – firma Skanska, a. s., a pﬁedev‰ím
stﬁedisko pana Petra ·imona a hlavní
stavbyvedoucí Ing. Jiﬁí Podolsk˘ jsou
odborníci, kteﬁí vûdûli, o co pÛjde.
Nejvût‰í problémy b˘vají ov‰em na stavbû s ostatními subdodavatelsk˘mi firmami, jejichÏ pracovníci nejsou absolutnû,
i po mnoha upozorÀováních, schopni pochopit, Ïe povrch po odbednûní je definitivní. TakÏe v prÛbûhu stavby se na betonu bûÏnû objevují sprosté obrázky,
poznámky telefonních ãísel, rozpoãítávání
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podhledov˘ch rastrÛ, vzorky barev... Pokud je v místnosti i jen jeden betonov˘
sloup, je v‰echno opﬁeno o nûj – to je
pravidlem, a jeho hrany jsou poté jen
tûÏko neznatelnû opravitelné.
Zde v‰e na konci dopadlo uspokojivû,
nic jsme nemuseli dát zbourat, pouze
bylo spotﬁebováno enormní mnoÏství
smirkového papíru.
P O U Î I T É T E C H N O LO G I E
Velk˘ dÛraz byl vûnován technologickému
vybavení objektu.
Vytápûní celého objektu je pomocí kondenzaãního nerezového kotle a boileru
od firmy Viessmann. Okenní a fasádní
moduly jsou fixní, pouze nezbytnû nutná
plocha modulÛ je provedena otvíravá
s moÏností provûtrání objektu. Celkové
tepelné pohodû objektu napomáhá orientace ke svûtov˘m stranám a dispoziãní
orientace místností. Jihozápadní prosklená fasáda pﬁiná‰í v zimním období pasivní tepelné zisky. V létû je negativní úãinek
sluneãního záﬁení minimalizován vnitﬁním
zastínûním pomocí hliníkov˘ch Ïaluzií
a bohatû dimenzovanou vzduchotechnikou a klimatizací. Stavebnû je moÏno osadit venkovní hliníkové Ïaluzie. Cel˘ objekt
je napojen na centrální úpravu vzduchu
a vybrané prostory jsou klimatizovány.
V pﬁechodovém období je moÏno pomocí tûchto jednotek mírnû temperovat.
Elektro instalace v objektu jsou skryté pod
omítkou a podlaze ve vodících kanálech.
Osvûtlení je v hlavních prostorech objektu ﬁe‰eno pomocí stmívaãÛ, které zaji‰Èují
pﬁíjemnou atmosféru, ‰etﬁí zdroje a spotﬁebu energie.
V objektu je instalován systém EZS, EPS
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Obr. 10 Svûtlíky osvûtlují prostory
s nedostatkem oken
Fig. 10 Skylights illuminate spaces with
a lack of windows
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Investor
Lokalita
Generální projektant
Autor
Stavební ãást
Statika
Interiér
Generální dodavatel
Zastavûná plocha
Obestavûn˘ prostor
Náklady
Realizace
Kolaudace

Obr. 11 Jedno z atrií
Fig. 11 One of the atriums

a centrální ozvuãení. Venkovní prostor je
zabezpeãen pohybov˘m kamerov˘m systémem. V celém objektu je provedena
Obr. 12 Hlavní schodi‰tû
Fig. 12 The main staircase
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Blue Orange, a. s.
Praha 9 – LetÀany
OK PLAN architekt, s. r. o., Humpolec
architekt Ludûk R˘zner, âKA 02 660
Jaroslav Hvûzda, Ing. Petr Myslivec, Ing. Pavel Hanzlíãek
Ing. Radek Kubát, Ing. Milan Mátl
architekt Ludûk R˘zner, Ing. arch. Marcela Kostková, Bc. Klára Palánová
SKANSKA CZ, a. s., Divize Pozemní stavitelství âechy
2 300 m2
16 680 m3
neuvedeny
ãervenec 2002 aÏ únor 2003
bﬁezen 2003

strukturovaná poãítaãová síÈ v optickém
kabelu.
Samostatnou kapitolu tvoﬁí cviãební stroje, které jsou na svûtové úrovni.

mûsícÛ v provozu, je potû‰itelné, Ïe investor si pohledové betony pochvaluje jako v˘razn˘ a pÛsobiv˘ interiérov˘ prvek
pro jeho klienty snadno zapamatovateln˘.

Z ÁV ù R
Stavba presentuje moderní image ãeské
firmy Blue Orange, jejíÏ sluÏby v oblasti relaxace, sportu a návazn˘ch sluÏeb jsou
ﬁe‰ením pro nároãné zákazníky.
Snahou architekta bylo vytvoﬁit objekt
s jasnû ãiteln˘mi funkcemi v netypickém
a nadstandardním prostﬁedí a s netradiãním materiálov˘m pojetím.
V dne‰ní dobû, kdy je objekt jiÏ nûkolik

Ing. Ludûk R˘zner
OK PLAN architekt, s. r. o.
Na Závodí 631, 396 01 Humpolec
tel: 565 533 656, fax: 565 532 268,
e-mail: l.ryzner@okplan.cz, www.okplan.cz
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Obr. 13 Pohled do schodi‰Èového prostoru
z horní podesty
Fig. 13 View of the stair hall from the upper
platform
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