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v  lednu loňského roku se soukromým investo-

rům podařilo v pražských Strašnicích otevřít pro 

bruslaře dvě ledové plochy s moderně pojatým 

zázemím. Projekt nese název Škoda Icerink a je 

určen pro širokou veřejnost, a také pro trénink 

krasobruslařské a  hokejové mládeže. v  Pra-

ze vyrostl plnohodnotný zimní stadion poprvé 

po patnácti letech.  ❚  In January last year, pri-

vate investors managed to open up modern ice-

-skating facilities on two ice sheets in Prague-

-Strašnice. the project is named Škoda Icerink 

and is intended for the general public as well as 

for figure skating and ice hockey youth practice. 

In Prague, for the first time in fifteen years, a full-

-scale ice rink grew up.

Vzhledem k nedostatku ledových ploch 
pro mládež a veřejné bruslení v Praze 
se skupina amatérských hokejistů roz-
hodla tuto situaci částečně napravit. 
Jejich cílem bylo postavit jednoduchý, 
investičně i provozně nenáročný trénin-
kový zimní stadion se dvěma ledovými 
plochami – pro mladé hokejisty, kraso-
bruslaře a bruslící veřejnost. 

Stavba stojí na  malém (9  071  m2), 
nevyužívaném pozemku nepravidel-
ného tvaru mezi Jižní spojkou a  škol-
ním areálem na Olešské ulici v Praze-
-Strašnicích. Investice byla realizována 
ze soukromých finančních prostředků, 
bez jakékoliv dotace z veřejných peněz.

Celá akce proběhla ve velmi krátké 
době. Od  prvního kontaktu architek-
ta s  investory (srpen 2015) do otevře-
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ní a  uvedení do  provozu (leden 2018) 
uběhlo necelých 30 měsíců (2,5 roku!). 
Z toho realizace trvala jen 11 měsíců.

arcHitektonickÉ ŘeŠení
Stavba stadionu reaguje na urbanis-
tické uspořádání okolní zástavby a  je 
tvořena dvěma halami s ledovými plo-
chami a  nepravidelnou dvojpodlažní 
provozní částí. Nepřehlédnutelnou 
dominantou je atypická předsazená 
fasáda, která je charakteristickým prv-
kem objektu. Bílá, organicky tvarovaná 
hmota z  hliníkových kazet, nesených 
na  diagonálních nosnících, působí 
jako kontrast k  hladkým černým stě-
nám obou hal, je jakousi reminiscencí 
k  ledové ploše a  může symbolizovat 
strukturu ledu pod mikroskopem. Nos-
níky se jemně propisují přes samotné 
kazety, které se různě otevírají a uza-
vírají v místech, kde je tomu potřeba, 
a fasáda tak získává na dynamičnosti. 
V  nočních hodinách pak může fasá-
da díky řízenému LED osvětlení měnit 
barvy a tím celkový charakter.

Stadion má dvě ledové plochy se 
střídačkami, trestnými lavicemi a boxy 
rozhodčích. Součástí zázemí je deset 
šaten s WC a umývárnami pro hoke-
jisty, krasobruslaře a  veřejnost, malé 
bistro a  další vybavení. Samostatně 
provozovatelná posilovna ve  2.  NP 
má vlastní šatny, místnost pro masáže 
a WC. V obou halách je malá galerie 
pro rodiče (25 + 25 osob). Pro návštěv-
níky je v obou podlažích WC. Do haly 
A  jsou přes prosklené stěny průhledy 
z odbytové části bistra. 

Hlavní vstup návštěvníků zimního 
stadionu je venkovním schodištěm 
z jižní strany – od přilehlého parkoviště, 
pro imobilní a  mladé hokejisty se za-
vazadly na kolečkách je podél vstupní 
fasády navržena přístupová rampa. 
Na  venkovní vstupní prostor navazu-
je vstupní hala s  recepcí, půjčovnou 
a  servisem sportovních potřeb, míst-
ností trenérů a  ošetřovnou (s  přímým 
východem na rampu). Ze vstupní haly 
je rovněž vstup do  obou tréninko-
vých hal a  do  schodišťového prosto-
ru s výtahem do 2. NP. Pro hokejisty, 
krasobruslaře a bruslící návštěvníky je 
ze vstupní haly přístup přímo do šat-
nové části (deset šaten) s umývárnami 
a  WC, se sušárnou výstroje, šatnou 
a  umývárnou pro rozhodčí a  trenéry. 
Ze šatnové chodby je vstup do obou 
tréninkových hal a do technologického 
zázemí. Ve 2. NP je patrová hala s bis-
trem, propojeným prosklenou stěnou 
s halou A. Na patrovou halu navazuje 

posilovna s vlastními šatnami, místnost 
maséra a trenéra. Z posilovny a z haly 
je přímý vstup na terasu (nad přízemní 
částí zázemí) a dále na únikové scho-
diště v hale B. Terasa je užívána jako 
venkovní tělocvična s částí pro pose-
zení rodičů a pro hosty bistra. 

Technologická část, navazující 
na  část šatnovou, zahrnuje strojovnu 
tepla a  chladu, rolbovnu se sněžnou 
jámou, velín, šatnu, WC a  umývárnu 
strojníků, garáž rolby a  rozvodnu NN 
a  vlastní kioskovou trafostanici. Stro-
jovna i rolbovna se sněžnou jámou jsou 
z  provozních a  ekonomických důvo-
dů společné pro obě haly a  umístění 
rolbovny umožňuje nezávislou obslu-
hu obou hal dvěma rolbami. Provozní 
a servisní vstup do technologické části 
je ze severní strany.

Stavba je bezbariérová ve  všech 
prostorech přístupných veřejnosti – vý-
tah o nosnosti 630 kg do 2. NP, dosta-
tečně široké chodby a dveře, WC pro 
imobilní v 1. i ve 2. NP, úprava vždy jed-
noho sprchového místa v umývárnách 
u šaten v 1.NP i ve 2. NP, označení pro 
slabozraké, přístupová venkovní ram-
pa, parkovací místa pro imobilní atd.

konstrukční  ŘeŠení
Škoda Icering je sestavou dvou hal 
se sedlovou střechou s mírným sklo-
nem a  střední nepravidelnou dvoj-
podlažní skeletovou částí s  plochou 
střechou. Všechny nosné konstrukce 
hal a střední části jsou ze železobeto-
nových prefabrikátů vyrobených podle 
individuálního návrhu statika pro tuto 
stavbu. Pouze střešní plocha hal je 
z trapézových plechů a malé trojúhel-
níkové části stropů ve  střední části 
byly dobetonovány na místě. 

Tato konstrukce byla zvolena pře-
devším z  důvodů rychlosti montáže. 
Pohledový beton má navíc dokonalý 
povrch bez nutnosti dodatečných povr-
chových úprav, povrch je bezúdržbový, 
požární odolnost je možná bez opako-
vaných protipožárních nátěrů, dochází 
k  minimální kondenzaci vodních par 
a také cena je přijatelná.

Haly jsou jednolodní (sloupy, vazníky, 
vazničky, ztužidla), střecha je z trapézo-
vých plechů s  tepelnou izolací a  hyd-
roizolací. Rozpony hal jsou 30 a 32 m, 
délky 60 a  62  m, výška hal je 10  m 
a světlá výška pod vazník 8 m.

Základy jsou z  prefabrikovaných 
železobetonových patek (s  kalichy) 
a  prefabrikovaných základových pasů 
s vloženou tepelnou izolací. Konstrukce 
s vazníky v rozteči 12 m s kolmými vaz-
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ničkami působí velmi lehce a jejich užití 
přispělo i ke snížení ceny hal. Obvodo-
vý plášť je z  prefabrikovaných sendvi-
čových plechových panelů s  tepelnou 
izolací z minerální vlny.

Střední část tvoří železobetonový 
prefabrikovaný skelet se sloupy, prů-
vlaky, obvodovými ztužidly a  před-
pjatými stropními železobetonovými 
panely Spiroll. Nepravidelné části 
byly dobetonovány (filigrán). Obvo-
dový plášť je keramický vyzdívaný 
s  venkovní tepelnou izolací a  stěr-
kovou  omítkou. Příčky jsou zděné 
neomítané z  betonových KB bloků 
s  nátěrem proti otěru a  vyprašová-
ní. Pouze ve  vstupní části a  v  bistru 
jsou hladké omítky, resp. sádrokarton 
(oblé tvary).

Sněžná jáma v  technologické části 
je provedena z vodostavebního betonu 
odolného proti průsaku tlakovou vodou.

zajímavosti  z   vÝstavby 
 

založení sloupů objektu
Založení veškerých sloupů obou hal 
i středové části bylo navrženo do pa-
tek s  prefabrikovanými kalichy. Geo-
logie pozemku se však velmi výrazně 
lišila – výkop pro patky v severní části 
staveniště bylo nutno bourat impak-
torem, oproti tomu jižní linii tvořily na-
vážky a  měkké sedimenty. Ke  každé 
patce bylo tedy nutno vyžadovat asis-
tenci geo loga, který rozhodoval o finál-

ní hloubce výkopu, aby bylo splněno 
založení do horniny alespoň R4. Místy 
se výkop pro patky přehluboval i více 
než o 1 m a podzákladí se vyplňovalo 
prostým betonem. Následně bylo pro-
vedeno armování dna pod prefabriko-
vaný kalich, jeho osazení a  betonáž 
patky z betonu C25/30-XC2. (obr. 3a)

betonáže hlavních ledových ploch
Pod ledovou plochou jsou dvě beto-
nové desky s  vloženou izolační částí. 
Spodní část je vytápěná, aby nedo-
cházelo k  systémovému promrzá-
ní podloží. Registr topných trubek 
je kladen v  osové vzdálenosti cca 
0,5  m. Betonovalo se na  zhutněnou 
štěrkovou vrstvu o  únosnosti mini-
málně 80  Mpa. Vzhledem ke  značné 
nesourodosti hornin, místy spíše ze-
min v podzákladí, bylo v hale B ještě 
provedeno vylepšení pojivy v  aktiv-
ní zóně 0,5  m. Po  betonáži vytápě-
né desky bylo uloženo hydroizolační 
souvrství s  vloženou tepelnou izolací 
a zakončujícími detaily. Následně byla 
osazena armatura desky a  monto-
val se chladicí registr včetně hlavních 
přívodních potrubí. Trubky chlazení 
však byly kladeny v osové vzdálenos-
ti 70  mm, což po  připočtení výztuže 
kladlo vysoké nároky na  kvalitu pro-
betonování, a  proto byl použit beton 
C30/37 s  přídavkem vláken Fibrex. 
Směs byla dopravována kovovým po-
trubím a  hadicemi na  vzdálenost cca 

60  m. Aby byla směs vůbec zpraco-
vatelná a  zároveň nedošlo k nadměr-
nému doředění vodou, musel být po-
užit vhodný plastifikátor. Kvůli eliminaci 
nevhodného dotvarování desky byla 
horní chlazená deska betonována jako 
podchlazená – do registru byla vpou-
štěna podchlazená směs, čímž bylo 
zpomaleno tuhnutí a  tvrdnutí betonu. 
Finální leštění povrchu, které by u běž-
né desky proběhlo ještě touž noc, se 
tak protáhlo o dva dny.

opěrné stěny rampy u vstupu
U hlavního vstupu do objektu byla pro-
jektantem navržena rampa pro imobil-
ní a snazší dopravu hokejové výstroje. 
Vzhledem k  převýšení 4  m mezi ulicí 
Přetlucká a  vstupem do  objektu byly 
vybudovány masivní monolitické opěr-
né stěny. Architektem byl požadován 
pohledový beton, a proto byl vypraco-
ván klad bednění a  umístění pracov-
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4 Vstupní foyer na výšku dvou podlaží  

5 Hala určená pro krasobruslení 6 a) Vstup 

do Icerinku, b) v nočních hodinách může fasáda 

díky řízenému LED osvětlení měnit barvy a tím 

celkový charakter   ❚   4 Entrance foyer at the 

height of two floors 5 Sheet for figure skating 

6 a) Entrance area, b) at night, the facade can 

change colours by controlled LED lights and 

thus the overall character
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ních a  dilatačních spár. V  dilatačních 
spárách byly osazeny kluzné trny, vý-
sledně byly spáry vyplněny materiálem 
na  bázi komprimovaného molitanu, 
který se nám již mnohokrát osvědčil. 
Betonáž stěn pomocí bádie a přestav-
by bednění byly prováděny pomocí ná-
kladního automobilu s rukou, který zá-
roveň v průběhu dne navážel i ostatní 
materiál pro potřeby stavby. Je-li beto-
náž v dosahu běžné hydraulické ruky, 
jedná se o ekonomické řešení, neboť 
jeřáb by zde stál většinu dne bez vyu-
žití. Do stěn byl použit beton C30/37-
-XC4, XF2, XD2. Uvedená specifikace 
byla použita kvůli zpevněným plochám 
přiléhajícím k  opěrné stěně. V  zim-
ním období bude jistě probíhat solení 
chodníků a  navržená specifikace za-
brání  degradaci betonu vlivem půso-
bení chloridů. 

interiÉr
V interiéru je dominantní kontrast hlad-
kých ploch betonových prefabrikátů, 
hrubých ploch stěn z drsných KB blo-
ků, hladkých bílých stěn se štukovou 
omítkou a  různobarevných ocelových 
dveří. „Interiéry sportoviště jsou ře-
šeny výhradně funkčně a  prakticky 

s důrazem na minimální náklady. Díky 
exponovaným stavebním materiálům, 
jako je betonový skelet a  betonové 
tvárnice, které jsme ve  výsledku ne-
chali v  jejich surové podobě, se nám 
podařilo výrazně snížit investice na re-
alizaci a zároveň zefektivnit udržitelnost 
prostorů, které, v takto náročném pro-
vozu jako jsou sportoviště, často trpí,“ 
přibližuje základní principy designu 
Roman Vrtiška, spoluzakladatel studia 
Vrtiška Žák. 

Při vstupu do  objektu vás ohromí 
výška vstupního foyer. „Chtěli jsme zdů-
raznit vertikalitou prostoru jeho důleži-
tost a otevřením přes dvě patra umoc-
nit pomyslný dojem z chrámu sportu,“ 
přiznává s  úsměvem Roman Vrtiška. 
Vstupní hale vévodí bílá organická stě-
na s  barevnými nikami, ve  kterých je 
recepce a výtahová šachta. 

Speciální část TZB tvoří technologie 
chlazení a  technologie ledové plochy 
(ledová plocha je v podkladní vrstvě vy-
tápěná). Pro zajištění optimální vlhkosti 
v halách s ledovou plochou a pro ome-
zení povrchové kondenzace vznikající 
radiací tepelné energie (chladu) mezi 
ledovou plochou a stropem haly je in-
stalována vzduchotechnika s odvlhčo-

váním, která zajišťuje optimální proudě-
ní a výměnu vzduchu. 

Zajímavostí projektu může být také 
fakt, že většina rozvodů je tažena 
po  povrchu, což je přirozený důsle-
dek použitých stavebních prvků v  je-
jich přirozené kráse bez použití kon-
venčních omítek. Toto řešení umožňuje                                                                              
snadnou kontrolu a opravy rozvodů TZB.

zÁvĚr
V  zimním stadionu Škoda Icerink je 
v  provozu mimo jiné krasobruslařská 
akademie Tomáše Vernera – mistra 
Evropy – a  škola hokeje HC Padok 
pod vedením Martina Holého – junior-
ského mistra světa.

Bohatá návštěvnost a  celodenní 
využití během roku provozu potvrdily 
oprávněnost této investice. Investorovi, 
dodavateli a  projektantům se podařilo 
v rekordně krátké době doplnit občan-
skou vybavenost Strašnic vhodným 
sportovním zařízením pro mládež a ve-
řejnost bez dotací z veřejných financí.

Objekt získal titul Stavba roku 2018. 
Titul byl udělen „souboru sportovních 
staveb nápaditě ekologicky a energe-
ticky řešenému, nabízejícímu aktivní pří-
ležitosti pro všechny“.

Fotografie: 1, 4, 5, 6a, 6b – Kristina Hrabětová,  
3a, 3b – Břetislav Plachý, 3c, 3d – Petr Bican 

Redakce děkuje Ing. arch. Břetislavu Plachému, 
studiu Vrtiška Žák a Ing. Petru Bicanovi  

ze společnosti Subterra, a. s., za laskavé poskytnutí 
podkladů a spolupráci při přípravě článku.

Připravily Barbora Sedlářová a Lucie Šimečková, 
redakce
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investor Padok Investments, s. r. o.
architektonický návrh Ing. arch. Břetislav Plachý
spolupráce (předsazená fasáda, interiéry) Studio Vrtiška · MgA. Žák, Roman Vrtiška,  MgA. Vladimír Žák
projektant Atelier A+B, Ing. arch. Břetislav Plachý
dodavatel Subterra, a. s., Ing. Petr Bican
statika Ing. Paris Chalivopulos, Ing. Rudolf Kňourek
inženýrská činnost Max-engineering, Ing. Petr Skuhrovec
výstavba leden 2017 až leden 2018
investiční náklady 170 milionů Kč
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