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Práce se zabývá ověřením umístění nového koncertního sálu na 
území centra Prahy, a to konkrétně na Klárově.  
Praha nemá v současně době koncertní sál, který by disponoval 
výbornými akustickými parametry a plnil úlohu plnohodnotného zázemí 
České filharmonie. Věnuji se proto návrhu přirozené akustiky velkých 
koncertních sálů určených pro klasický repertoár. Prostorovou akustiku 
řeším schématem vineyards. 
Nový koncertní sál doplňuje vedutu Pražského panoramatu a zapojuje 
se do urbanistické struktury Malé Strany. 

Anotace 
(anglická): 

The work deals with the verification of the location of the new concert 
hall in the city center, on Klárov. 
Prague does not have a concert hall with excellent acoustics, and also 
full-fledged facilities for Czech Philharmonic. I design vineyards 
scheme acoustics of great concert halls designed for classical 
repertoire. 
The new concert hall is a part of Prague panorama and is involved in 
the urban structure of the Malá Strana. 



ÚVOD
Práce se zabývá ověřením umístění nového koncertního sálu na území centra 
Prahy, a to konkrétně na Klárově. 
Praha nemá v současně době koncertní sál, který by disponoval výbornými 
akustickými parametry a plnil úlohu plnohodnotného zázemí České filharmonie. 
Věnuji se  proto návrhu přirozené akustiky velkých koncertních sálů určených 
pro klasický repertoár.
Nový koncertní sál doplňuje vedutu Pražského panoramatu a zapojuje se do 
urbanistické struktury Malé Strany.



MÍSTO, MĚSTO

Klárov je předpolím Malé Strany. V 10. století zde vznikla osada 
V Rybářích a vedl tudy důležitý brod, který spojoval levý a pravý 
břeh Vltavy. Parcela, která je dnes parkem, byla v minulosti 
zastavěná. Na místě křížení dnešních ulic Letenská a Klárov 
stával kostel sv. Petra a Pavla V Rybářích a jeho fara. Pozdější 
zástavba pak měla vojenský charakter a to kvůli své poloze 
v bezprostřední blízkosti hradeb. 

Brod, pozdější Mánesův most, cesta na Hrad, na Letnou, spo-
jnice s Malostrastranským náměstím a v neposlední řadě stan-
ice metra určují důležitý dopravní uzel pod Hradem. Další mno-
hem významější osou a cestou je Vltava. Řeka je pro Prahu 
určující a na jejích březích vždy stály významné domy.

Instituce takového významu by měla stát v centru města nebo 
v jeho nejbližsím okolí a Klárov je v tomto směru se svojí 
návazností na Hradčany a Malou Stranu a přes řeku na Staré 
Město místem ideálním.

Místo je součástí veduty Pražského panoramatu a díky řece je 
zprostředkován i odstup a dálkové pohledy. Klárov je expono-
vaný i co se týče nadhledu a proto je důležitá také střešní kra-
jina.
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NEREALIZOVANÉ NÁVRHY 
ZÁSTAVBY KLÁROVA



AKUSTIKA

AKUSTIKA

V návrhu sálu používám prostorové akustické sché-
ma typu vineyards. V tomto typu je pódium posunuto 
ke středu sálu a hlediště rozdělěno na jednotlivé terasy 
- “vinice”, které si navzájem poskytují bohaté boční odra-
zy. Právě tyto časné odrazy definují dobu dozvuku, což 
je nejdůležitější veličina při navrhování koncertního sálu.

 

Pro různé druhy hudby je optimální jiná doba dozvuku 
(viz tabulka). To ukazuje, že prakticky nelze navrhnout 
univerzální sál, který by akusticky vyhověl všem druhům 
hudby.
Můj návrh je pro klasický repertoár, a to symfonickou 
a koncertantní hudbu, sólovou, varhanní a sborovou 
hudbu. Pro symfonickou hudbu by se měla hodnota doby 
dozvuku pohybovat v rozmezí 1,8 - 2,2 sekundy. 

Ve vineyards akustice je nespornou výhodou i prostorový 
zážitek. Jednotlivé vinice spolu mají vizuální kontakt a or-
chestr uprosřed nás vtahuje do atmosféry představení. 
Diváci mají vetší pocit sounáležitosti.
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STAVEBNÍ PROGRAM

Stavební program je převzat a upraven ze soutěže na Janáčkovo centrum v Brně.
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NÁVRH

OBRAZ DOMU



NÁVRH

4 VARIANTY

V ateliéru Ondřeje Císlera se každý projekt 
nejprve vypracuje ve čtyřech variantách. Jsou 
to buď jednotlivé autonomní koncepty a nebo 
dálší rozvíjení předchozích variant. Následně 
je pak jedna z variant vybrána a dopracována.

Tento způsob práce se mi osvědčil už 
v předchozím semestru, a proto jsem 
se rozhodla tímto způsobem postupovat 
i v případě diplomové práce.

Jednotlivé návrhy variant dobře prověří 
místo. Mohu poměrně důkladně ověřit více 
myšlenek přetransformovaných do jednot-
livých konceptů. A zvláště u takto složitého 
programu je důležité prozkoumání návazností 
provozů a jejich umístění v celkové struktuře 
domu.



VARIANTA 1



VARIANTA 2



VARIANTA 3



VARIANTA 4



NÁVRH



NÁVRH

UMÍSTĚNÍ

Koncetní sál je jedna z institucí nejvyššího významu a proto jí náleží umístění v centru města.  
Klárov navíc splňuje svoji polohou na nábřeří spojení s Vltavou jako důležitou osou Prahy.  Mís-
to se stane novým klíčovým bodem ve struktuře města a nebude už pouze uzlem dopravním.

Velmi příhodná je i návaznost na další kulturní stavby jako je galerie ve Valdštejnské 
jízdárně a především Rudolfinum. Tyto vazby vedou k větsí koncentraci a zvyšují kulturní poten-
ciál města. Důležitý je také most jako spojnice s Starým městem.

Návrh rozděluji hmotově na dvě části, velký sál a malý sál. Obě tyto části jsou spojené vyvýšenou 
platformou, která je veřejným prostorem a nabízí výhledy na Pražský Hrad. Na platformu vede 
široké pobytové schodiště. Je natočeno směrem k výstupu z metra a tramvajovým zastávkám, 
kde je největší koncentrace lidí. Velký sál je umístěn v nejširším místě parcely. Na místě, které 
je nejvíce exponované a vytváří zde dominantu celého návrhu.Tím se také sál přidružuje k řece 
a zapojuje do veduty. Malý sál vyvažuje kompozičně zadní část parcely a vymezuje zadní nároží. 
 
DISPOZICE

Dispozičně je dům rozdělěn na část pro návštěvníky a část pro účinkující. 
V prvním podzemním podlaží jsou garáže. V přízemí se nachází zázemí pro hudebníky, tech-
nické zařízení, sklady, administativa a parter malého sálu s foyer. V prvním nadzemním podlaží 
je z platformy hlavní vstup pro návštěvníky. Je zde vstupní foyer doplněné o kavárnu, která je 
přístupná i z venku, takže funguje i když neprobíhají koncerty. Dále jsou zde prostory šaten 
a toalety. Za pódiem je pak prostorná část sloužící pro shromažďování hudebníků před vys-
toupením a VIP šatny pro dirigenta a sólisty. V druhém nadzemním podlaží je hlavní foyer, které 
obíhá po obvodu celého domu a nabízí možnost obejít sál kolem dokola a výhledy na všechny 
strany. V dalším patře už pokračuje jenom samotná hmota sálu, která vystupuje z hmoty domu 
a je kopulí zastřešující chrám hudby. Jelikož je parcela velmi exponovaná z horních pohledů, 
vytvářím tvarovanou střešní krajinu. Tvarování se propisuje i do stropu foyer a vytváří tak kon-
trast úzkých, nízkých průchodů kolem sálu s vysokými místy v cípech domu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Koncertní sály musí být velmi dobře odhlučněny od okolního ruchu a proto se staví na principu 
“dům v domě”. Důležité je také založení na odpružených základech, aby se nepřenášely vibrace 
z podloží. 
Konstrukční systém hlavní hmoty je tvořen dosřednou soustavou nosných železobetonových 
stěn a sloupů s viditelnými průvlaky. Ty se stýkají ve středu dispozice - místo dirigenta, a ukazují 
tak důležitost tohoto bodu, kterou pak při korzování ve foyer může pozorovat každý návštěvník.
Sál je zastřešen velkorozponovými příhradovými nosníky.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Materiály volím typické pro malostranskou zástavbu. Kanelování fasády je inspirováno 
štukováním a zdobností okolních domů. Stejně tak mírně vystouplé šambrány oken odlišené 
barvou a hrubostí použitých omítek. Střecha je betonová ve stejné barvě jako stěny. Střecha 
sálu - kupole - je měděná. Stejně jako kupole některých kostelů a střechy významných domů.
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Jízdárna

VŠUP
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zásobování
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velký sál

platforma, veřejný prostor



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



URBANISTICKÝ
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VÝKRESY

1. PP PARKOVÁNÍ 136 MÍST
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VÝKRESY

PŘÍZEMÍ
Zastavěná plocha...............6 030 m2

Hrubá podlažní plocha.....20 310 m2
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VÝKRESY

1. NP
Malý sál - parametry:
   počet sedadel......408
   objem........... 5290 m3
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VÝKRESY

2. NP

foyer

bar

30 M



VÝKRESY

3. NP
Velký sál - parametry:
   počet sedadel.........................1791
   objem..............................27 000 m3

   očekávaná doba dozvuku.........2 s

30 M



30 M

VÝKRESY
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POHLED



POHLED



DETAIL

zastřešení sálu
měděná krytina

obvodové zdi
hrubá probarvená vápenná omítka

šambrány oken
bílá hladká vápenná omítka
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