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ZADÁNÍ2



 Taneční centrum by mělo být divadlem, sportovní stavbou, ale i kulturním centrem. 
Tanec se v dnešní době stává populárním, jelikož se jedná o relaxaci, zábavu, sebevyjádření 
a zároveň napomáhá k fyzické kondici. Lze provozovat jak na profesionální úrovni, tak i 
jako laik si můžete zatančit. A pokud nejste fanoušek aktivní účasti, lze tanec pasivně po-
zorovat. 

 Tanec má mnoho druhů, proto každý najde to své. První byly společenské tance, pro 
které stačily taneční sály. Později ve 20. století se začaly tance provozovat na soutěžní 
úrovni a již bylo zapotřebí tanečních škol. V dnešní době je v nabídce velký rozsah tanců a 
tak by měla vznikat samostatná taneční centra. Taneční centrum 21. století by mělo akcep-
tovat požadavky dle všech druhů tanců. Mělo by být dobře dopravně dostupné. Pro snazší 
orientaci v objektu by měla být jeho vnitřní struktura snadno zapamatovatelná.  

 Taneční sál by měl představovat hlavní bod, který je schopen zastat i funkci prezen-
tace tance. Sál nemusí mít denní světlo, hlavní je, aby byl komfortní pro tanečníky. Nez-
bytnou součástí každého tanečního sálu jsou zrcadla. Umožňují tanečníkům kontrolovat 
správnost provádění tanečních pohybů. Zrcadla jsou umístěna na čelní případně boční 
straně tanečního sálu. Baletizol je speciální taneční povrch který se používá např. na 
jevištích v divadle. Baletní tyče, které bývají kolem obvodu celého sálu, se používají na nác-
vik klasického tance. Taneční sál je nazvučen profesionální zvukovou aparaturou. Taneční 
sál je v zimním období dostatečně vytápěný v létě odvětrávaný. Teplo na tanečním sále 
je velice důležité. V chladném prostředí dochází často k úrazům. Taneční sál je vybaven 
tepelnou a zvukovou izolací. K dispozici jsou dámské a pánské šatny, včetně soc. zařízení 
(sprcha, wc, umývárna pro ženy i muže). První místnost, do které vstoupíte je recepce. V 
recepci je pokladna a personál, který se Vám bude věnovat. Zde se můžete přihlásit a také 
uhradit taneční kurzy.

 Taneční centrum by mělo obsahovat i místo k posezení, případně kavárnu. Jedná se 
z části o veřejnou stavbu. Budova tak bude přístupná i pro širokou veřejnost. 

“The dance is a poem of which each movement is a word.”
“Tanec je báseň, ve které je každý pohyb slovem”

Mata Hari (orientální tanečnice, která se stala agentkou)

“Dancing is music made visible.” 
“Tanec dělá hudbu viditelnou. “ 

George Balanchine (jeden z předních choreografů 20. století)
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Laban Dance Centre | Herzog & de Meuron | Londýn, Velká Británie | novostavba tanečního centra | + poloprůhledná fasáda

Zagreb Dance Center | 3LHD architects | Záhřeb, Chorvatsko | staré kino přestavěné na multifunkční taneční centrum | + jeden sál s teleskopicky výsuvnými sedadly pro 150 míst

Pavillon Noir | Rudy Ricciotti |  Aix en Provence, Francie |  novostavba národního choreografického centra | + fasáda= železobetonová nosná konstrukce

REFERENČNÍ STAVBY4



CHOTKOVA ULICE5

 
rozhraní Malé strany, Hradčan a Letné
serpentina překonávající výšku přes 20m s otočkou o 180° 
znesnadňuje pěší průchod územím
navazuje na Jelení příkop 
nabízí cenné výhledy na Prahu



 Ve 20. letech 17. století nechal Albrecht z Valdštejna prora-
zit do svahu přímý úvoz, který umožnil jízdu i vozidlům. Nazýval 
se Myší díra, od 2. poloviny 18. století má též oficiální název Pod 
Bruskou. Úvoz byl však příliš strmý a tak dal vzniknout Chotkově 
silnici. 

 Hrabě Karel Chotek byl významný rakouský úředník a 
nejvyšší český purkrabí, příslušník staročeského šlechtického 
rodu Chotků z Chotkova. V Praze díky jeho iniciativě byly dlážděny 
ulice a náměstí, zaváděna kanalizace, stavěny nové společenské, 
zdravotní a charitativní budovy, zakládány veřejné sady a sázena 
stromořadí aj. Na jeho počest byla roku 1870 důležitá pražská ulice 
na území Hradčan a Malé Strany, vybudovaná z jeho popudu v 
letech 1831-1832, pojmenována Chotkova silnice. 

 Serpentina musela být vykutaná ve skále a v dolní části 
překonávala potok Brusnici, který byl zakrytý a tekl směrem ke 
Kampě do dnešní Čertovky a ústil do Vltavy v blízkosti Cihelné 
ulice. V roce 1912 byl potok od dolního konce Chotkovy cesty za-
vedený přímo k Vltavě, pod zahradou Strakovy akademie.

 Roku 1910 byla zprovozněna tramvajová trať. Poté prošla 
silnice několika stavebními úpravami. V prostoru mezi rameny 
zatáčky vyrostla na konci 19. století skromná zástavba obytných 
domů. Rožánkův dům z roku 1896 vyvolal odpor veřejnosti pro 
svou přehnanou výšku, kterou ignoroval pohledové vztahy v území. 
Všechny objekty v Chotkově ulici byly zbourány v 70. letech 20. 
století při rozšiřování silnice. Poté sloužil pozemek jako staveniště 
pražského metra, byla zde vybudována těžební věž. Poslední 
stavební počin v místě je nešťastně řešený hotel Hoffmeister z roku 
1990.

 V oblouku serpentiny nachází se plastika - Český lev - z roku 
1852. Je to dílo Josefa Maxe, pro svou polohu je nazývána Kamen-
ným strážcem Pražského hradu. Lev byl součástí pomníku českých 
vojínů, kteří v roce 1848 padli v Itálii. Na nynější místo byla socha 
přenesena v roce 1953 od Městského muzea Na Florenci.

HISTORIE MÍSTA6



Jüttnerův trigonometrický plán
1815

mapa stabilního katastru
1843

Kořistkův výškopisný plán
1858

Hurtigův plán
1891

< pilíře horní silnice 
      1965

              těžební věž při stavbě metra >                                                        
              1972
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zarovnání terénu

průchod z Jeleního příkopu pod silnicí

umístění
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HMOTA10

přizpůsobení objektu pravoúhlým tvarům 

výsledné hmotové řešení objektu respektující kontext

periskop s výhledem na Prahu
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SITUACE   1:50013



Základní údaje
název projektu:    Taneční centrum Chotkova
místo stavby:     ulice Chotkova, Praha 1, Hradčany
autor:      Bc. Eliška Křížová
vedoucí práce:     doc. Ing. arch. Luboš Pata
asistentka:      Ing. arch. Martina Portyková

plocha pozemku:    4275 m2
zastavěná plocha:   1281 m2
celková plocha podlaží:  5535 m2

plocha tanečních sálů:   895 m2
plocha barů/ kaváren/cukrárny: 660 m2 
plocha výstavních prostor:  335 m2
plocha obchodů:     195 m2
plocha fitness/ posilovny:  180 m2

počet parkovacích míst:   17 + 2 invalidní
 

Zadání
Zadáním diplomové práce je architektonická studie budovy tanečního 
centra v zatáčce Chotkovy ulice v Praze. 

ÚDAJE14

Koncept
Koncept budovy vychází především z morfologických podmínek 
území. Základním principem budovy je využití výhledů a zároveň na-
pojení na Jelení příkop. Prvním návrhem byl periskop s výhledem 
na Prahu. Ten však musel být zapracován do terénu a přizpůsoben 
pravoúhlým tvarům, pro vhodnější rozmístění tanečních sálů uvnitř a 
lepší napojení Jeleního příkopu. 

Urbanistické řešení
Hlavní přístup k objektu je v jihovýchodní části řešeného území. 
Druhou možností vstupu na území je podchodem z Jeleního příkopu. 
Území je z převážné části obklopeno Chotkovou ulicí, která je hlavní 
komunikační tepnou. Významným prvkem v okolí je stanice metra 
A, Malostranská, a tramvajové zastávky stejného jména. Budova 
tanečního centra reaguje na půdorysné rozměry řešeného území.

Architektonické řešení
Taneční centrum se skládá ze dvou vzájemně spojených obdélníků 
probíhajících podél severní a jižní části Chotkovy ulice. Hmota se 
směrem se zvyšujícím terénem taktéž výškově zvětšuje. Z hlavního 
objemu vyčnívá vyhlídková část s kavárnou a skybarem. Podstat-
nou částí návrhu je napojení budovy na Jelení příkop jednoduchým 
podchodem, z něhož turisté vyjdou na rovnou plochu meziprostoru 
mezi oběma obdélníky. Tím jsem se vyvarovala ztraceného spádu, 
kdy se musí silnice podejít a na druhé straně opět vystoupat do vyšší 
úrovně. Zároveň v meziprostoru mezi obdélníky vzniká zklidněná 
část, která je odhlučněna a vizuálně oddělena od okolní silnice.

Konstrukční řešení
Nosná konstrukce budovy je železobetonová kombinovaná (stěny + 
sloupy). Stropy jsou z monolitického železobetonu. Konstrukční výška 
podlaží je 4m.  Fasáda je kombinací lehkého obvodového pláště a 
skládaného pláště. Součástí řešení jsou i dvě pochozí střechy (jedna 
přístupná z 2NP a druhá z 4NP).
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soc. zázemí



PŮDORYS 1PP   1:20017
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

0.1  garáž
0.2  technická místnost
0.3  technická místnost

0.4  komunikace
0.5  sklad kaváren
0.6 komunikace

zemina
asfalt

LEGENDA OKOLNÍCH PLOCH



PŮDORYS 1NP   1:20018

1.1

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.1  taneční sál
1.2  recepce + šatna
1.3  kuchyňka + wc
1.4  soc. zázemí
1.5  bar
1.6 soc. zázemí 

1.7  sklad baru
1.8  komunikace
1.9 technická místnost
1.10  otevíratelný taneční sál 
 s teleskopickými sedadly
1.11  denní místnost + šatny

zemina
asfalt

dlažba
zeleň

LEGENDA OKOLNÍCH PLOCH

1.2 1.5

1.3 1.4

1.12 komunikace 
1.13  kavárna
1.14  soc. zázemí
1.15 obchody
1.16 info/ pokladna
1.17  výstavní prostory

1.6

1.7
1.8 1.9 1.10

1.11
1.12 1.13

1.14

1.18 soc. zázemí
1.19 skladový prostor
1.20 šatny + soc. zázemí
1.21 otevíratelný taneční sál 
 s teleskopickými sedadly

1.15 1.16
1.17 1.20

1.21

1.19

1.18



PŮDORYS 2NP   1:20019

TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.1  terasa
2.2  sklad pomůcek
2.3  taneční sál (1. patro)
2.4  foyer
2.5  šatna

2.6  soc. zázemí
2.7  soc. zázemí
2.8 posilovna
2.9  kuchyňka + wc
2.10  šatny + soc. zázemí

zemina
asfalt

dlažba
zeleň

LEGENDA OKOLNÍCH PLOCH

2.11 šatna trenérů 
2.12  fitness sál
2.13  komunikace
2.14 taneční sál
2.15 taneční sál

2.16 přípravna
2.17 cukrárna
2.18 soc. zázemí
 

2.1

2.3

2.4

2.2

2.5

2.6 2.7

2.8

2.9 2.10 2.11

2.12
2.13 2.14 2.15

2.16 2.17

2.18
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

3.1  technická místnost
3.2  taneční sál (2. patro)
3.3  šatny + soc. zázemí
3.4  sklad
3.5  komunikace
3.6  komunikace + relax zóna

3.7  šatna trenérů
3.8 šatny + soc. zázemí
3.9  šatna pro osoby se sníženou
 schopností pohybu a orientace
3.10  komunikace
3.11 soc. zázemí

zemina
asfalt

dlažba
zeleň

LEGENDA OKOLNÍCH PLOCH

3.12  denní místnost
3.13  sklad
3.14 zasedací místnost
3.15 kancelář 
3.16 kancelář
3.17 kancelář

3.18 salonek
3.19 komunikace
3.20  kavárna
3.21 soc. zázemí
3.22  soc. zázemí

3.2 3.1

3.3

3.4

3.5 3.6

3.83.7 3.9 3.10

3.15 3.16

3.143.11 3.12 3.13

3.17 3.18 3.20

3.19 3.21 3.22
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

4.1  terasa
4.2  skybar

zemina
asfalt

dlažba
zeleň

LEGENDA OKOLNÍCH PLOCH

4.1 4.2



ŘEZ A-A’   1:25022
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ŘEZ B-B’   1:25023
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TECHNICKÝ DETAIL   1:2024



JIŽNÍ A SEVERNÍ POHLED   1:20025



ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ POHLED   1:20026



MODEL27



NADHLEDOVÁ VIZUALIZACE28
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Zdroje
Ernst Neufert, Navrhování staveb, Praha, 2000
Beton TKS s.r.o., Betonové konstrukce 21. století, Praha, 2012

schuco.com/web/cz
stavba.tzb-info.cz
here.com
archivnimapy.cuzk.cz
archiweb.cz 
goodreads.com/quotes
wikipedia.com 
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dokončen. Zvláštní poděkování patří vedoucímu ateliéru doc. Ing. arch. 
Luboši Patovi a Ing. arch. Martině Portykové za odborné vedení projektu. 
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