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MÍSTO







SMÍCHOV - historie

1. Smíchov v roce 1898
2. náplavka u Hořejšího nábřeží v roce 1912
3. divadlo Arena, 1891-1938
4. pivovar Staropramen, 30.léta 20.stol.
5. Smíchovská plovárna, kolem roku 1900
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PROCEDURY - historie

1. plynová koupel v oxidu uhličitém, 1770
2. satira na nadměrné pití vod
3. orientální masáž, 1560
4. slatinné koupele, počátek 20.stol.
5. baňkování, 1694
6. vodní lázeň ve vodotěsném vaku, 17.stol.
7. potní skříň k fumgaci při léčení syfilis, 17.stol.
8. koupele v otevřeném bazénu, 1571
9. ošetřování kožní vyrážky, 1532
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NÁVRH



AUTORSKÁ ZPRÁVAMĚSTSKÉ LÁZNĚ NA SMÍCHOVĚ
Diplomní projekt se zabývá návrhem zdravotně-relaxačních lázní na Smíchově v
Praze 5.

MÍSTO
Širší řešené území se rozkládá mezi železničním a Palackého mostem, ulicí Hořejší
nábřeží a ul.Svornosti.
Samotné lázně jsou pak v tomto území navrženy u zátoky mezi železničním mostem,
koncem zpevněné náplavky a ul.Hořejší nábřeží.

Jedná se o atraktivní vizuálně exponovanou lokalitu z mnoha výhledových míst jak
na nábřežích, tak i z vyšších poloh.
Zároveň je odsud možno pozorovat zajímavé výhledy (Vyšehrad, Národní divadlo,
Pražský Hrad, řeka,...).
Místo se nachází v blízkosti centra s dobrou dostupností MHD (tram, bus a metro
Anděl vzd.700m, autobusové nádraží Na Knížecí vzd.500m, metro, vlak a tram
Smíchovské nádraží vzd.700m, stanice přívozu)
Zátoka u žel. mostu je jediným místem nábřeží blízko centra, kde je pozvolný
přechod k řece a přímý kontakt s vodou bez bariéry opěrné zdi.
Lze předpokládat blízký rozvoj Smíchova směrem na jih, nárůst jeho obyvatel a tudíž
i uživatelů veřejné vybavenosti, včetně rekreačních zařízení.
Přilehlý park i stávající vybavenost směrem na jih (Golf Klub, Císařská louka, hřiště)
vytváří pás s velkým městským rekreačním potenciálem.

Současný stav využití lokality neodpovídá jejím možnostem.
Jsou zde velké nevyužité plochy nebo jejich nevhodná funkční náplň (velké uzavřené
výrobní areály, sklady, brownfields).
Velké množství průjezdné dopravy na Hořejším nábřeží způsobuje časté tvoření
kolon, ztěžuje pohyb chodců a cyklistů. Nedostatek služeb a uzavřenost parteru
přilehlých ulic způsobuje neživost městského prostoru. Park je významnou součástí
celoměstské zeleně, ale v současné době je spíše uzavřeným oploceným prostorem
s vyhrazeným využitím (skate park a hřiště).

ZMĚNA OKOLNÍ ZÁSTAVBY A DOPRAVY
Mezi ul. Hořejší nábřeží a Svornosti bylo rámcově řešeno území, které bude po
asanaci skladů průmyslového areálu určeno k obytné zástavbě. Zástavba
s převažující funkcí OV-všeobecně obytné, doplněné o občanskou vybavenost a
služby v parteru. Zástavba převážně nepřevyšuje okolní zástavbu.
Počítá se s odklonem dopravy přes plánované rozšíření železničního mostu a do
ulice Svornosti a Zbraslavská.
Příčné ulice jsou řešené jako zklidněné obytné, dvouproudé obousměrné
s komunikací a chodníky v jedné úrovni. Ul. Svornosti je tříproudá, přičemž v
prostředním pruhu se bude měnit směr jízdy dle potřeby a dopravních špiček. Ul.
Hořejší nábřeží je přeměněna na dvouproudou obousměrnou zklidněnou
komunikaci, která obsluhuje převážně přilehlé ulice.

TÉMA
Zdravotně-relaxační městské lázně budou propojovat nabídku aktivních sportovních
činností i relaxačních a léčebných procedur. Představují prostředí uspokojující
návštěvníka jak po fyzické, tak po psychické stránce.
Městské léčebné lázně v Praze v minulosti existovaly a byly hojně využívány,
postupně byly ale rušeny bez náhrady.
Dnes v Praze sice existuje mnoho malých zařízení poskytujících některé léčebné či
wellness procedury, ale nesetkáme se zde s komplexní lázeňskou nabídkou.
Taková zařízení jsou situována mimo Prahu ve vzdálenostech nevyhovujících pro
nárazové či denní návštěvy obyvatel města.
Územně analytické podklady Prahy potvrzují současný nedostatek zařízení pro sport
a rekreaci v centrální části města. Zvláště pak zmiňují právě bazény a lázně.

NÁVRH
Pozemek pro návrh lázní se nachází v záplavovém území, územní plán zde udává
funkční využití polyfunkční-zvláštní komplexy-ostatní a izolační zeleň.
V současné době se zde nachází budovy skladů, návrh počítá s jejich odstraněním.
Návrh počítá také se zachováním rozsahu přilehlého parku.
Z hlediska urbanismu je cílem projektu lázní dotvoření závěru parku i panorama
nábřeží, zachování propojení město-řeka s návazností na zátoku a podpoření
rekreačního využití lokality.

Lineární poloha lázní kolmo na železniční most se ocitá na hraně dvou prostředí -
městského (strana k ulici Hořejší nábřeží) a rekreačního (zátoka, řeka), které
odděluje i propojuje zároveň.
Daná poloha vychází z urbanistických souvislostí a předurčuje architektonické řešení
a orientaci vnitřních prostor.

Roztržení objemu vzniká prodloužením struktury příčných ulic. Takto vytvořená
otevřená pasáž mezi hmotami se zároveň ocitá v místě křížení mnohosměrného
pohybu pěších v lokalitě (směry park-lázně x město-zátoka). Rozestoupení hmoty
ponechává vizuální i fyzický kontakt města s řekou. Odtržený objem tvoří soliterní
dominantu v zakončení parku.
Hmota nepřevyšuje okolní zástavbu, neporušuje tak nábřežní panorama ani výhledy
z vyšších míst (Vyšehrad).

Do návrhu je zapojena přilehlá zátoka i park. Zátoka je řešena jako svahy se zelení
přístupnou pro veřejnost i pro návštěvníky lázní, kdy se může zelený palouk využívat
například jako opalovací louka pro příležitostné koupání ve Vltavě.
Křivka zátoky se orientuje směrem k výhledům na Vyšehrad a k nábřeží.
Přilehlý park je řešen také jako veřejně přístupná zeleň, navazuje na předprostor
lázní a vytváří klidné doplňuje návaznost rekreační funkce v pásu podél řeky.

Architektura domu se odvíjí od urbanistických vztahů a požadavků provozního
řešení.
Budova má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží, je rozčleněna do dvou objemů -
lázeňské a restaurační části.
Hlavní vstup lázní je orientován na uzlu křížení pěších tras a pohledových os z ulice
Na Valentince a od parku - v místě mezi dvěma hmotami budovy. Vstup je
zdůrazněn vysokým portálem vsunutým do prosklené fasády. Je zároveň jediným
barevným akcentem na fasádě.

Cílem je nalézt takovou typologii, která v sobě bude spojovat atraktivní využitelnost
pro veřejnost i pro návštěvníky lázní.
Je snaha o přiblížení hlavních prostor lázní atraktivním výhledům, i těm, viditelným
jen z vyšších poloh, a proto jsou patra bazénové krajiny a saun umístěna v hmotě
domu co nejvýše (v 3NP a 4NP). Zároveň jsou veškeré velké otevřené prostory
orientovány směrem k řece, uzavřené naopak k uliční straně.

Předsazená fasáda z perforovaných vláknobetonových desek slouží jako stínění a
zároveň zajišťuje různý stupeň intimity vnitřního prostředí. Její polopropustnost
umožňuje kontakt návštěvníka s okolím, na druhou stranu ale zabraňuje přímým
pohledům zvenčí. Prostupující světlo přes perforovanou fasádu rozehrává v denních
hodinách v interieru ornamentální hru světla a stínu, v nočních hodinách se role
otočí a umělé osvětlení prozáří otvory ve fasádě do exterieru.  Horizontalita velkých
průřezů ve fasádě je inspirována charakterem místa - klidným plynutím vody,
linearitou nábřeží, náplavky a přilehlého parku. Umístění těchto otvorů pak
vypovídá o charakteru vnitřních dispozic a reaguje na směry hlavních výhledů.



AUTORSKÁ ZPRÁVADISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

SUTERÉN
2PP - garáže, sklady
1PP - garáže, sklady, technologie, zázemí restauračních provozů

LÁZEŇSKÁ ČÁST
1 NP - veřejná vstupní hala, obchody, recepce lázní, fitness, lázeňské procedury,
zázemí zaměstnanců
2NP - centrální šatny, technologie
3NP - aktivní část a relaxační část (bazénová krajina)
4NP - relaxační část (sauny) a venkovní terasa

RESTAURAČNÍ ČÁST
1NP - kavárna
2NP - WC kavárna
3NP - restaurace
4NP - bufet pro návštěvníky lázní

SUTERÉN
Vjezd do garáží je z ul: Hořejší nábřeží. Ve dvou podlažích podzemních garáží je
celkem 142 parkovacích stání. V 1PP se dále nachází zázemí restauračních provozů,
jehož zásobování i odvoz odpadu je řešeno pomocí plošiny z úrovně parteru.

LÁZEŇSKÁ ČÁST
1NP
Z pasáže mezi hmotami domu se portálem dostáváme do dvoupodlažní haly.
Vstupní hala je přístupná také přímo z garáží přes schodiště (schodiště S2). Je zde
čekací prostor pro návštěvníky a dále je hala doplněna obchodními plochami a WC
pro veřejnost. Přes recepci a hlavní turnikety přecházíme do lázeňské haly, která je
přístupná také přes automatický turniket z venkovního zeleného palouku. Odsud se
návštěvníci lázní dostanou do procedur, do fitness a po schodišti do 2NP.
Lázeňské procedury jsou navázány na čekací relaxační halu a zahrnují místnosti pro
masáže, zábaly, koupele, fyzioterapii, skupinové terapie, vyšetřovny a kryokomoru.
Směrem k ulici Hořejší nábřeží jsou orientovány vstupy do obchodů a do zázemí
zaměstnanců. Zázemí je umístěno centrálně tak, že je přístupné jak z ulice, tak i
přímo z garáží (schodiště S1), dále z vstupní haly a z haly procedur. Schodiště S1 pak
slouží pro přístup personálu i do dalších podlaží.

2NP
Z lázeňské haly v 1NP se dostaneme do foyer špinavé zóny. Přes tzv. finální úpravu
s přezouvací lavicí navazuje trakt společných centrálních šaten se 348
uzamykatelnými skříňkami. Ze šaten se rozdělují dva bloky s hygienickým zázemím
s východem do foyer čisté zóny. Odtud se návštěvníci dostanou po schodišti do
vyšších pater s lázeňskými provozy.
Část 2NP zabírá technologické zázemí rozdělené do dvou bloků - pro aktivní část a
pro lázeňskou část.

3NP
Z foyer čisté zóny se rozdělují vstupy přes turnikety do aktivní části s plaveckým
bazénem a do lázeňské-relaxační části.

AKTIVNÍ ČÁST
Hlavní bazénová hala je centrem pro sportovní aktivitu i relaxaci. Je navržena jako
převýšený prostor přes dvě podlaží se stropní konstrukcí z lepených dřevěných
nosníků. Hala obsahuje 25m bazén se šesti plaveckými drahami. Podél prosklené
fasády kolem bazénu jsou odpočinkové prostory. Prosklená fasáda se otevírá
směrem k atraktivním výhledům na most a na Vyšehrad. Na halu navazuje rekreační
bazén s masážními tryskami, chrliči a perličkovou lavicí. Z haly se dostaneme také do
sauny a do hygienického zázemí. Zázemí plavčíka slouží i jako sklad plaveckých
pomůcek.

RELAXAČNÍ ČÁST - bazény
Lázeňská část v sobě spojuje prostor pro relaxaci i odpočinek. Bazénová krajina je
převážně kontinuální prostor, který se otevírá směrem k výhledům u východní
fasády. Uzavřenější prostory speciálních koupelí jsou orientovány k západní fasádě,
osvětlené horními světlíky. (aromatická, solná, horká a studená lázeň). Přechod mezi
intimními uzavřenými koupelemi a otevřenou bazénovou krajinou tvoří bloky
vložené do prostoru (koupel s projekcí- chromoterapie/audioterapie a místnost
s potními kameny). Zálivy centrálního rekreačního bazénu obsahují perličkové lavice
a podvodní trysky. Po obvodě bazénu jsou umístěny chrliče a trysky pro masáž zad.
Teplý rekreační bazén je opticky provázán prosklenou stěnou s bazénovou halou.
V lázeňské části dále nalezneme mělký dětský bazén, odpočinkové tepidarium,
hygienické zázemí a zázemí plavčíka. Otvory v předsazené fasádě reagují na
atraktivní výhledy na řeku a město.
Po dvou schodištích se z bazénové krajiny dostaneme do saunové části lázní v 4NP.

4NP
RELAXAČNÍ ČÁST - sauny
Ve 4NP se nachází část lázní se saunami, parními lázněmi, tureckou lázní, masážemi
a odpočinkovými prostory. Vnější bazén je přístupný z velké terasy, odkud je široký
výhled do okolí.

RESTAURAČNÍ ČÁST
V 1NP restaurační části se nachází kavárna pro veřejnost se 40 místy k sezení se
zázemím.
V 2NP restaurační části se nachází WC pro návštěvníky kavárny.
V 3NP restaurační části se nachází restaurace pro veřejnost s 52 místy k sezení.
Ve 4NP restaurační části se nachází bufet pro návštěvníky lázní přístupný přes
spojovací mostek mezi hmotami domu.

KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE
Základová konstrukce je navržena jako železobetonová bílá vana na plovoucích
pilotech průměru 800mm do hloubky -14m. Konstrukční systém je navržen jako
kombinace skeletového a stěnového monolitického železobetonového systému.
Skeletový systém  nosných hlavicových sloupů průřezu 350x550mm je v rastru 8 x
8,5 m v lázeňské části. Sloupy v restaurační části jsou v rastru 6,4 x 6,4m. Systém je
kombinovaný s nosnými ztužujícími jádry výtahových a schodišťových šachet a
nosnými stěnami tl.200mm. Vnitřní bazény jsou uvažovány jako betonové vany.
Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky tl.250mm.
Bazénová hala je zastřešena lepenými dřevěnými vazníky průřezu 0,14 x 1,3-1,7m na
rozpon 16 až 22,2m. Vazníky jsou ukotveny do železobetonového věnce ve
vzájemných vzdálenostech 2,7 až 2,9m.
Spojovací můstek mezi hmotami je řešen ocelovými rámy kotvenými kloubně do
stropních desek protilehlých hmot domu.
Objekt je rozdělen na 3 dilatační úseky.

Technické řešení je navrženo s ohledem na uvažované provozy a s přihlédnutím
k fázi arch. studie.
Pro převážnou většinu technologického zařízení je vyhrazena část 2NP.
Objekt je vytápěn soustavou hloubkových tepelných čerpadel země-voda,
voda-vzduch. Zemní vrty jsou rozmístěny v území mezi objektem lázní a zátokou.
Obecně je použito vytápění vzduchotechnikou, doplněné o podlahové vytápění,
případně konvektory. Aktivní část (bazén) i lázně mají vlastní strojovnu
vzduchotechniky. Strojovna VZT pro restaurační blok je umístěna v 1PP. Veškerá
bazénová technologie je umístěna v 2NP. Každý bazén využívá samostatný okruh
vody s akumulační nádrží a úpravou vody. Objekt využívá rekuperaci tepla vzduchu i
tepla odpadní vody.

Objekt je vybaven třemi chráněnými únikovými cestami, které ústí na venkovní
terén. Z toho 2 CHÚC obsluhují lázeňskou část a 1 CHÚC restaurační část objektu.
Celý objekt bude vybaven automatickým hasicím systémem - sprinklery.



URBANISTICKÝ KONCEPT

ZELEŇOTEVŘENOST - VÝHLEDY
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ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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