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SCHÉMA NOSNÉ KONSTRUKCE ▼
Níže je rozstřel nosné konstrukce budov v přístavu.
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LEGENDA

Budovy

A - Historická budova ČYK

B - Nová budova T.J. Tatran

C - Nová budova Přírodovědecké fakulty UK

D1 - Stávající hlavní budova CERE

D2 - Stávající klubovna CERE

Veřejný prostor

01 - Prostranství

02 - Vyhlídka

03 - Sezení u hřiště

04 - Zeleň s posezením a sítěmi

05 - Sezení v zátoce

06 - Plovoucí kapka

07 - Sezení na návodní straně hráze

08 - Prostor s občerstvením

09 - Hřiště pro školáky

10 - Venkovní posilovna pro dospělé

11 - Hřiště pro předškoláky

12 - Hřiště pro nejmenší

Budovy a objekty

ČYK
   a1 - Nový pochozí depozit na lodě

   a2 - Nový depozit na loďky

   a3 - Nová plovoucí mola

   a4 - Nová fixní mola

   a5 - Nový výtah na loďky

   a6 - Stávající kolejiště s výtahy

Tatran
   b1 - Nový pochozí depozit na lodě

   b2 - Nové kolejiště na náplavce

   b3 - Nová plovoucí mola

UK
   c1 - Nové molo

CERE
   d1 - Stávající mola

Všechny subjekty v přístavu
   e1 - Servisní plato s příslušenstvím

Veřejnost
   f1 - Veřejné fixní kotviště
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KonstrukceSkladba budovy
Konstrukční řešení je v rámci návrhu poměrně jedno-
duché. Stavby jsou zamýšleny jako stálé a budou slou-
žit následujícím generacím. Proto je hlavním konstrukč-
ním stavebním materiálem železobeton. Jedná se 
o monolitický deskový skelet, neboť parkování a loděni-
ce vyžadují větší rozpony a zároveň se jedná o cenově 
dostupný systém díky jednoduchému bednění. 
 
Vzhledem k podloží v přístavu je dům založen na 
pilotech, na nichž poté spočívají nosné sloupy a zdi. 
Rozpony sloupů jsou většinou do 6 m, případně jsou 
doplněny o průvlak a dodatečnou výztuž. Schodiště 
a výtahy tvoří nosná železobetonová jádra. V rámci 
studie jsou navrženy sloupy kruhového půdorysu o roz-
měru 300 mm v centru dispozic a 250 mm u proskle-
ných fasád, tloušťka stropních desek je 200 mm. 
 
Fasáda je tvořena lehkým obvodovým pláštěm tloušťky 
200 mm s vnějšími roletami. Střecha je navržena jako 
zelená a pochozí s dřevěnou pochozí vrstvou. Tloušťka 
substrátu pro intenzivní zeleň je 400 mm. V případě 
Tatranu je střecha doplněna o posezení, v případě UK 
o schodiště na vyhlídku.

Suterén 
 
V suterénu se nachází podpůrné funkce, zejména kvůli 
možnosti záplav a přístupu jak k podbřežní cestě, tak 
na náplavku. Nachází se zde parkování, které se ještě 
v rámci budovy lehce svažuje. Tím je kompenzována 
světlá výška, která i pod veřejným prostranstvím zůstá-
vá 2,3 metru.  
 
Tato úroveň podlaží navíc přímo navazuje na stávající 
cestičku na vnitřní straně hráze. V rámci návrhu bude 
tedy přímý přístup do lodního depozitu, ve kterém 
budou uloženy lodě členů Tatranu. 
 
Náplavka je jak z UK, tak z Tatranu bezbariérově 
přístupná výtahem z přízemí nebo z parkingu díky 
rampám pro vozíčkáře. Ty kopírují stávající sklon teré-
nu. Cesta s chodníkem vedoucím do parkingu splňuje 
normy pro bezbariérovost a celý parking sloužící uživa-
telům přístavu je plně bezbariérový.  
 
Obslužná komunikace mezi budovami též splňuje 
příslušné normy a slouží převážně k přepravě menších 
lodí, zařízení a zásob do přístavu. Na náplavce jsou 
u Tatranu kolejové výtahy pro snadnou dopravu lodí do 
loděnice. 
 
 
Přízemí 
 
Hlavní funkce se u obou budov nacházejí v přízemí. 
Zde jsou šatny s hygienickým zázemím pro cvičící 
či trénující a také pro personál a trenéry. Nachází se 
zde také kanceláře, prodejna, společenské místnosti, 
kuchyně a k ní náležící sklady a další místnosti.  
 
Mimo jiné zde také najdeme strojovny, které jsou kvůli 
možnosti povodní umístěné v přízemí u sjezdu. To také 
umožňuje vypouštění a nasávání vzduchu mimo expo-
nované fasády. Návrh předpokládá vytápění pomocí 
elektrické energie. 
 
Prosklené fasády a venkovní terasa umožňují značné 
prosvětlení prostoru a výhled směrem ven. Díky napo-
jení přímo na terén je patro bezbariérově přístupné.  
 
Recepce funguje u obou budov pro 2 subjekty. V přípa-
dě UK jsou to Přírodovědecká fakulta UK a prodejna, 
která funguje samostatně. Prodejna láká pomocí výlohy 
otevřené na nábřeží a směrem k CERE své zákazníky. 
 
Tělovýchovná jednota Tatran sdílí svou recepci s kan-
celáří správce přístavu. Kancelář je přístupná přes 
recepci nebo přes schodiště s výtahem z parkingu. 
Světlá výška přízemí se směrem na sever postupně 
zvětšuje. Začíná na 2,65 m u vstupních dveří do budo-
vy a vrcholu dosahuje ve společenských místnostech, 
kde činí 3,1 m. 
 
 
Střecha 
 
Slouží jako veřejný prostor, je pochozí a nabízí vyhlídky 
na přístav, Vyšehrad a další zajímavá místa.

Koncept - hledání formy
Vývoj architektonické formy stavby se odvíjí od maxi-
mální zastavitelné plochy pozemku a návrhu přístavu. 
Postupným ořezáváním maximálního možného objemu 
budovy tak vzniká konečný návrh. Postup návrhu je 
podrobněji popsán ve schématu morfogeneze.

Vzhled a forma budovy reaguje na předchozí měřítka projek-
tu. Návrh respektuje okolí stavby, vnáší do přístavu moderní 
a funkční budovu jako novou vrstvu historického vývoje místa. 
Celkový vzhled stavby je tvořen následujícími prvky. 
 
Střecha je z hlediska napojení na přístav nejdůležitější částí 
skořápky budovy. Intenzivní zelená střecha tvoří větší část 
střešního pláště. Její výhodou je efektivní zadržování dešťové 
vody a vysazení intenzivní zeleně, například trávníku. Pro doda-
tečné zavlažování slouží filtrovaná říční voda.  
Pochozí část včetně sezení je tvořena dřevěnými prkny. Sezení 
kromě samotné funkce slouží také k přechodu dvakrát zalome-
né střechy nad prodejnou na jednou zalomenou střechu nad 
klubovnou Tatranu. Kromě estetických hledisek tak dochází 
také k optimalizaci podlažní plochy.  
Střecha také slouží k rozhledu do okolí a pomáhá prosvětlovat 
některé místnosti. Kromě výše zmíněného střecha přináší do 
projektu lidské měřítko a prvek krajiny.  
 
Přístupnost střechy také umožňuje měnící se světlá výška, 
která se zvyšuje od recepcí (2,65 m) směrem ke společenským 
místnostem (3,1 m). 
 
Prosklené fasády prosvětlují hlavní místnosti v budově a vi-
zuálně je propojují s přístavem a nábřežím. Vnáší do návrhu 
transparentnost.

Sjezd na náplavku funkčně i vizuálně rozděluje budovu na dvě 
části. Forma budovy tak odpovídá faktu, že budovu obývají dva 
rovnocenné subjekty, které spolu mají dobré vztahy.  
 
Přístav slouží všem subjektům - to také odráží společné par-
kování. Tento nový prvek přináší do návrhu řešení současného 
kritického nedostatku parkovacích míst.

MORFOGENEZE ◄
Na prvním obrázku je vymezena zastavitelná plocha přístavu, 
která byla v počátku projektu k dispozici. 
 
Na druhém obrázku je zobrazen maximání objem budovy dle 
návrhu přístavu. Je určen vodní hladinou a potřebným místem 
pro lodě na náplavce (modrá), sjezdem do přístavu pro veřej-
nost u nábřeží (žlutá) a konstrukčními limity přístavní hráze 
(zelená). 
 
V rámci návrhu přístavu byl vymezen veřejný prostor, který 
zásadně zmenšil plochu 1.NP stavby, jak ukazuje třetí obrázek. 
 
Číslo čtyři zobrazuje vymezení budoucího průjezdu na náplav-
ku přístavu. Tato obslužná komunikace je pro fungování obou 
subjektů sídlících v budově klíčová. 
 
Seříznutí střechy umožňuje naplnění požadavku pochozí stře-
chy se sezením. Je zobrazeno na pátém obrázku.  
 
Šestý obrázek zobrazuje křivku, která rozděluje zpevněné a ne-
zpevněné povrchy v této části přístavu. Spolu s nimi rozděluje 
i navrhované aktivity ve veřejném prostoru, které mají zásadní 
vliv na návrh domu. Zároveň křivka prořezává  do domu další 
fasádu s vchody a vjezdem.  
 
Sedmý obrázek ukazuje prolomení průjezdu na náplavku. 
 
Osmý obrázek zobrazuje konečnou podobu pochozí střechy 
a části se sezením. 
 
Poslední část schématu zobrazuje proříznutí střešních světlíků 
a vnitřních teras.

Návrh přístavu vychází z množství různorodých požadavků 
zmapovaných v rámci analýzy. Areál CERE zůstal vzhledem 
k dobrému stavu a úspěšnému rozvoji v posledních letech 
nedotčen.  
 
V rámci Českého Yacht Klubu byly vzhledem k zakonzervova-
nosti areálu klubu provedeny pouze dílčí změny řešící provoz-
ní problémy. Byl doplněn krytý depozit na rekreační lodě členů 
klubu. Depozit obklopuje současné kolejiště a je v něm možno 
uskladnit 7 lodí. Princip je stejný jako u Tatranu. Depozit 
zároveň nese boxy pro závodní plachetničky, které tak není 
třeba přepravovat do loděnice na severní straně historické 
budovy. Zároveň se zde nachází prostor pro otáčení vozidel a 
nakládání závodních loděk na přívěsy a jejich následný odvoz 
na závodiště.  
 
Posledním prvkem na hrázi je malý lodní výtah pro menší loď-
ky. Díky němu je možno na závodních plachetničkách trénovat 
i na vodě před přístavem. Dále jsou u nábřeží navržena nová 
neplovoucí mola, která náleží pod ČYK. 
 
Nově navržené je i servisní molo pro lodě všech spolků v pří-
stavu, které zde doposud chybělo. Slouží k opravám velkých 

lodí, jejich nakládání a odvozu po podbřežní cestě ven z pří-
stavu. Také obsahuje příslušenství na odčerpání fekálií z lodí, 
čerpací stanici pohonných hmot a další nyní chybějící zařízení 
nutná pro posun přístavu do nového tisíciletí. 
 
Návrh budov Tatranu a UK funguje jako celek propojený 
podzemním parkovištěm, rozdělený je přitom příjezdovou 
cestou vedoucí mezi objekty na náplavku. Tento průjezd plně 
uspokojuje potřeby obou institucí co se týče přepravy lodí na 
břeh a podobně. Podzemní parkování má sloužit pro všechny 
uživatele přístavu. Tedy pro kluby, jejich členy, správce přísta-
vu, návštěvníky Podolky a tak dále. Role parkoviště je důležitá 
také při pořádání závodů, kdy je parkovacího místa nedosta-
tek. Obě budovy jsou pochozí a vytvářejí výhled a posezení, 
které navazuje na parkové prostranství a atrakce na hrázi.

Návrh přístavuProstranství
Možnost posezení a odpočinku ve stínu může být 
lákavá pro mnoho kolemjdoucích nebo pro cyklisty na 
výletě. Nabízí je parkové veřejné prostranství, které je 
navrženo na místě současného dětského hřiště. 
 
Pokud přicházíme do přístavu přes křižovatku, vejdeme 
na velkorysý prostor před nově navrženým domem. 
Oproti stávající komunikaci vyhýbající se loděnici 
Regatta je napojení na křižovatku přímé, jednoduché 
a přehledné. Prostor slouží pro širokou veřejnost (pře-
vážně pěší) i jednotlivým subjektům sídlícím v přístavu 
(automobilová doprava, přeprava lodí apod.).  

Odpočinek i zábava
Nábřeží láká množství cyklistů a pěších k procházce 
nebo výletu. Tato trasa je i přes některé bariéry velmi 
frekventovaná. Velmi úzký průjezd Vyšehradským 
tunelem a celkově poddimenzovaná šířka chodníků na 
nábřeží nesnižuje značný počet návštěvníků. 
 
V této části trasy však v současné době není, až na 
pár laviček jižně od přístavu, příliš možností k posezení 
a odpočinku. Nově navržené parkové prostranství je 
prostorově otevřené vůči svému okolí. Kolemjdoucím 
nabízí možnost posezení a odpočinku ve stínu platanů 
a lip. Místo má kultivovaný a parkový charakter a na-
bízí tak návštěvníkům velmi rozdílný genius loci oproti 
současnému stavu. Toto místo zároveň vybízí k návště-
vě přístavu.  
 
Hřiště je přesunuto na klidnější ochrannou hráz, znač-
ně rozšířeno a doplněno o další aktivity, které jsou pro 
návštěvníky velmi lákavé. 
 
Přístav jako celek je tak v rámci Podolí atraktivním mís-
tem, které umožňuje návštěvníkům množství zábavy  
a zážitků. Areál se stává jedním z lokálích center Podo-
lí a zvyšuje tak kvalitu občanské vybavenosti celé čtvrti.


