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1 
ZADÁNÍ

Tématem diplomové práce je 
Podolský přístav. Cílem práce je 

návrh jeho moderní podoby a jeho 
kvalitního navázání na nábřeží 
při zachování současné funkční 

náplně. Zadání vychází z reálných 
potřeb sportovních institucí, které 

v přístavu sídlí,  
a z jejich provozních nároků. 

Očekávaným výsledkem je návrh 
přístavu a následně návrh vybra-

ných nově navržených staveb  
v úrovni architektonické studie.
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POHLED NA PŘÍSTAV ▲

POLOHA V RÁMCI PRAHY ▲

ULOŽENÍ LODÍ NA BŘEHU ▲

ZELEŇ ▲

PROMĚNLIVÁ HLADINA VODY ▲

ZIMNÍ OBDOBÍ ▲

Současné stromy lemující návodní stranu hráze.

Schopnost přizpůsobit se změnám vodní hladiny je 
důležitou vlastností nejen říčních přístavů. Na obrázku 
je vidět přístav při povodních v roce 2013.

Při mrazech se dá v zátoce bruslit.

Přehled

PřírodaMísto

Výhled na přístav z Vyšehradské skály je při návště-
vě Vyšehradu velmi vyhledávaný. Vzhledem ke své 
rozloze poskytuje jedinečný ucelený pohled na přístav 
a umožňuje jeho uchopení návštěvníkem.

Podolský přístav je přístav pro kotvení sportovních lodí 
na Vltavě pod Vyšehradem v pražském Podolí.

Byl vybudován jako vorový přístav a v šedesátých 
letech devatenáctého století byl doplněn o ochrannou 
hráz. Pro svou malou kapacitu byl pak přístav vyhrazen 
pro kotvení sportovních plavidel.

Za velkých mrazů zde voda částečně zamrzá. Na hrázi 
stojí budova německého veslařského klubu Regatta 
Prag z konce 19. století (dnes patří Univerzitě Karlově) 
a dřevěná loděnice Českého Yacht Klubu (založeného 
1893) z roku 1912, která je od roku 2008 chráněna jako 
kulturní památka. [A]

Přístav se nachází v širším centru města, jižně od 
Vyšehradské skály. Místo leží v památkovém  
ochranném pásmu. 

Areál přístavu je součástí městské krajiny, 
nachází se v něm vzrostlá zeleň různých mě-
řítek a v rámci územního plánování je část 
území vedena jako ÚSES. Vyskytují se zde 
vodní ptáci, nutrie a další tvorové.  
Při procházení současným přístavem získá-
vá návštěvník dojem, že najednou není  
v Praze, nýbrž na člověkem poznamenaném 
říčním kotvišti v české krajině. 
Přírodní živly přímo ovlivňují provoz přísta-
vu. Ochranná hráz velmi dobře funguje při 
povodních a chrání zátoku proti říčnímu 
proudu. V zimě zátoka zamrzá a může se 
naskytnout i možnost bruslení. Na zimu je 
třeba lodě zazimovat a uložit mimo vodní 
hladinu. Lodě jsou nyní převážně skladovány 
na břehu díky systému lodních výtahů a ko-
lejišť, které umožňují jednoduchou  
a snadnou obsluhu a ukládání.

Na obrázku vidíme kolejišťový systém u historické bu-
dovy Českého Yacht Klubu, který je stejně jako budova 
památkově chráněný. Každá loď má svůj na míru vyro-
bený vozík. Na něm se pohybuje po kolejišti uloženém 
na betonových pilířích. Pomocí lodního výtahu rovněž 
vytvořeného z kolejnic jsou lodě spouštěny na vodu.

[01]

[02]

[03]

[04]

[06]

[05]
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YACHT CLUB CERE ▲

ČESKÝ YACHT KLUB ▲

TATRAN ▲

TRÉNINKY I REKREACE ◄

PARKOVÁNÍ ▼

HŘIŠTĚ ▼

Parkování není v současné době nijak systematicky 
vyřešeno. Parkuje se buď přímo na pozemcích jednot-
livých spolků nebo ve veřejném prostoru, do kterého je 
vjezd kontrolován pomocí závory.

Na nábřeží se v současnosti nachází dětské hřiště, kte-
ré je spolu se zastávkou MHD jediným místem umož-
ňujícím posezení. Hřiště je od rušné ulice odděleno 
živým plotem.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK ▼

Uživatelé

Cíl práce
Je velmi výraznou institucí v přístavu. Nachází se  
v něm restaurace Podolka, která je v Podolí vyhlášená. 
Sídlí ve zrekonstruované budově s přístavbou v jižní 
části přístavu a v poslední době velmi prosperuje.

Historická budova patřící UK slouží jako základna ne-
jen pro výuku plavby na kajaku, ale i pro další aktivity.

Podolský přístav je v současnosti rozdělen mezi tři 
subjekty – Český Yacht Klub, TJ Tatran Praha a Příro-
dovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

Tyto tři organizace se dohodly na společném postupu 
při modernizaci přístavu a za tímto účelem podepsaly 
společné memorandum, jehož cílem je modernizovat 
přístav jako jeden funkční celek tak, aby vyhovoval 
současným požadavkům sportovních uživatelů i turistů. 
Dále chtějí zachovat prostor a vybavení pro pěstování 
vodních sportů pro obyvatele Prahy a okolí. 
Toto memorandum vzniklo jako protiváha vůči develo-
perským projektům, které v průběhu let usilovaly  
o proměnu přístavu a jeho charakteru. Došlo by tak 
k vytlačení sportovních spolků a přerušení historické 
tradice vodních sportů v přístavu. 
Z této iniciativy vznikl také návrh sportovních klubů na 
modernizaci přístavu. [D]
 
Tato práce prozkoumává možnosti moderního návrhu 
přístavu tak, aby mohl dobře sloužit následujícím gene-
racím nejen sportovců a mořeplavců, ale také Pražanů 
obecně. Na diplomní seminář navazuje analýza  
a návrh přístavu a vybraných novostaveb se spor-
tovním využitím. Cílem je využít co nejvíce potenciál 
místa a dosáhnout tak návrhu přístavu, který je funkční 
součástí města. Práce se snaží postupovat skrze jed-
notlivá měřítka od celku k jednotlivosti tak, aby došlo ke 
komplexnímu architektonickému návrhu.

V areálu provozují všechny instituce tréninky nebo 
tělovýchovu. Na obrázku vlevo vidíme příklad tréninku 
na plachetničkách třídy Optimist i s trenéry na člunu.

Tato nejstarší dřevěná sportovní stavba v Praze vévodí 
Podolskému přístavu při pohledu z nábřeží. Je ne-
dílnou součástí genia loci. V současné době se v ní 
nachází loděnice pro uskladňování plachetnic  
a opravu lodí, zázemí pro sportovce i členy, klubovny  
a mansardové pokoje, ve kterých se dokonce za oku-
pace vedla konspirační jednání a sešlosti. Český Yacht 
Klub poskytuje zázemí pro trénink v plavbě na plachet-
nici především mládeži a jeho členové a reprezentanti 
se účastní prestižních soutěží.

Tělovýchovná jednota Tatran v současné době sídlí  
v invazním člunu z druhé světové války. Ten již doslu-
huje a je třeba uvažovat nad novostavbou, nebo jiným 
podobným řešením. Klub má jachetní oddíl a oddíl 
zabývající se plavbou na motorových člunech. Spolek 
provozuje pravidelné tréninky na závodní úrovni na 
člunech Formula Future.

[07]

[10]

[11]

[13]

[12]

[08]

[09]
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Následující část obsahuje vybrané 
části diplomního semináře umístě-
né v prvních dvou podkapitolách. 
V návaznosti na diplomní seminář 
byla vytvořena v rámci diplomové 
práce podrobná analýza místa, 
která se nachází ve stejnojmen-
né podkapitole. Z analýzy a z ní 
vyplývajících podmínek a kriterií 
následně vychází návrh přístavu 

a budov v něm.

2 
ANALÝZA
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Počátky Loděnice Českého Yacht Klubu

Dvacátá a třicátá léta

Převrat a revoluce

[14]

[15]

[16]

[17]

Historie

BUDOVA ČYK ▲

Český Yacht Klub postupně se zvyšujícím se počtem členů  
a zájemců o vodní sporty vystřídal další dvě plovoucí loděnice, 
až v roce 1912 postavil na ochranné hrázi svůj „klubový dům“ 
– ve své době největší sportovní stavbu v Praze. Loděnice 
byla poté ještě několikrát rozšířena, mimo jiné i o dva výtahy 
na lodě. 
 
V přízemí a suterénu na východní straně budovy je umístěna 
loděnice, v 1. patře jsou místnosti klubu a ve 2. patře šat-
ny. Loděnice stojí v původní podobě dosud a je památkově 
chráněná, včetně parkové úpravy pozemku a zimoviště lodí na 
hrázi.  
 
Pozemky tvoří spolu s budovou klubu funkční i architektonický 
celek, na ploše přístavní hráze je řada ušlechtilých dřevin, 
které tvoří významné prvky kulturní zeleně. [C]

Poválečná bytová krize vedla mimo jiné i k užití hausbótů pro 
trvalejší bydlení. Těmto plavidlům byla z bezpečnostních dů-
vodů (zamrzání řeky, velké vody) přidělována Státní plavební 
správou kotviště v Podolském přístavu. 
 
V tehdy již existujícím Českém Yacht Klubu nemělo vedení  
v lásce tyto hausbóty a upřednostňovalo plachetnice  
a plachetní jachty. ČYK tedy odmítl kotvení hausbótů ve vo-
dách klubu. Tím byl dán jakýsi základ kotvení motorových  
a obytných lodí. [A] 
 
Do zátoky se následně ve 30. letech přemístil i Klub vodních 
motoristů – nyní Tatran Praha. Plovoucí klubovna, postavená 
na trupu německého invazního člunu z 2. světové války, slouží 
dodnes. [A] 
 
V roce 1930 došlo k dohodě a vypracování stanov a názvu 
nového klubu, čímž byl založen Český klub výletních člunů.
V roce 1934 byly uspořádány spolu s motoristy z yacht klubu 
první závody motorových lodí v Praze, a to mezi Vyšehradem 
a Švarcenberským ostrovem, dnešním Veslařským ostrovem. 
Těmito závody vznikla motoristická závodní činnost v Praze. 
[B]

Po převratu v r. 1948 byl ČYK začleněn do TJ Slavoj 
Vyšehrad, ale stále byl znám jako ČYK, včetně vodác-
kého oddílu vodních skautů.  
 
Již v roce 1990 po sametové revoluci došlo k opě-
tovnému osamostatnění a obnovení ČYK a vrácení 
klubového majetku. Přístav, jeho vybavení i prostředky 
na provoz a obnovu byly zajišťovány bez dotací, pouze  
z členských příspěvků, darů členů a jejich pracovního 
nasazení. Veškerá obnova, údržba i zajištění provozu 
byly realizovány zcela bez přispění Povodí Vltavy, které  
v přístavu nemělo a dosud nemá žádné vybavení ani 
jakoukoliv jinou účast. [A]

Ochranný přístav vznikl vybudováním ochranné hráze 
mezi lety 1867 a 1872 jako ochrana pro plavidla  
v případě povodní. První sportovní klub se usadil v pří-
stavu již v roce 1894. Byl to Český Yacht Klub se svou 
první plovoucí loděnicí. [A] 
 
Ten má v Podolí dlouhou tradici. Samotný klub byl zalo-
žen Josefem Rösslerem Ořovským již v roce 1893 jako 
jeden z prvních veslařských klubů ve střední Evropě. 
Říká se, že veslaření a plachtění u nás na Vltavě začali 
jako první provozovat pražští mlynáři, aby se jejich 
zboží co nejrychleji dostalo ke svým zákazníkům. Yacht 
klub ale tradici podstatně rozšířil a jeho členové nás 
zastupovali i na mnoha olympijských hrách, namátkou 
například hned po založení Československé republiky 
v roce 1918. [B] 
 
Následně se do zátoky přestěhoval německý veslař-
ský klub Regatta, který postavil na jižním břehu svou 
loděnici. Je to nejstarší dosud stojící sportovní stavba 
v Praze. Nyní je užívána jako loděnice Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Loděnice slouží k vodác-
kému výcviku studentů a tělesně postižených. Dosud 
není památkově chráněná. [A]

Historická fotografie budovy Českého Yacht Klubu.
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Hodnoty území

Morfologie

Vybrané území je velmi hodnotné z hlediska 
krajiny. Na mapce jsou naznačeny důležité po-
hledové výseče a pohledově významné svahy.
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Krajina

Morfologie tohoto místa je pro návrh zcela klíčová. 
Ostroh sahající až k řece vytváří významný kra-
jinný prvek, který místu dominuje. Přístav je také 
morfologicky složitý, nicméně převýšení je malé 
a přístav místo dotváří. Návrh by měl tuto strukturu 
brát v potaz.

Většina území přístavu, na kterém jsou 
sportovní spolky a Přírodovědecká 
fakulta UK, je v územním plánu vedena 
jako pozemek se sportovním využitím. 
Jedná se o jeden z mnoha vstup-
ních předpokladů pro návrh. Funkce 
může být doplněna o parkování nebo 
další podpůrné funkce, pokud hlavní 
využití zůstane sportovní. Dále se zde 
nachází plochy vedené jako parky. Ty 
jsou v místech se současným dětským 
hřištěm.

Při návštěvě přístav působí jako 
místo pevně spřažené s přírodou  
a není to pouze přítomností vody.  
V přístavu se vyskytuje ptactvo  
a další živočichové a nachází se zde 
množství zeleně. Ta spolu se zelení 
nacházející se v okolí pomáhá vy-
tvořit příjemný dojem, kterým Podolí 
působí.
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Hluková zátěž
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Kvalita ovzduší

Přístav leží v ochranné 
zóně nadregionálního 
biokoridoru - znovu se zde 
objevuje jeho důležitost 
z hlediska přírody.

Dalším aspektem v rámci 
územního plánování, který 
má vliv i na Podolský přístav, 
je územní systém ekologické 
stability. Území přístavu hraje 
roli v systému návrhu celoměst-
ské zeleně. I tento fakt je třeba 
v rámci návrhu brát v potaz.

Samozřejmostí je u říčních pří-
stavů role změny hladiny vody. 
Díky jedinečné ochranné hrázi 
je přístav chráněn vůči povod-
ňovému proudu. Území je zde 
vedeno jako neprůtočné.

Na obrázku vlevo vidíme 
úroveň povodňového ohrožení 
odstupňovanou dle vodního 
průtoku. Ochranná hráz plní 
svou funkci spolehlivě, voda 
jen zcela výjimečně dosáhne 
ke koruně hráze na severní 
části výběžku.

Vzhledem k tomu, že je ná-
břeží frekventovanou dopravní 
tepnou s tramvajemi, je poměr-
ně hlučným místem. Nicméně 
jakmile se návštěvník dostane 
hlouběji do přístavu, množství 
hluku se sníží a zážitek z pří-
stavu nabere jiný charakter.

Stav ovzduší v přístavu je v 
normě, viditelnost je dobrá. 
V okolí se nenachází průmysl  
a množství zeleně také výraz-
ně přispívá k čistotě vzduchu 
v Podolí. 
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Střešní krajina

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 31.12.2020 0:09:30
0 40 80 m

Struktura městských lokalit

Z obrázku je patrné, že využití úze-
mí je poměrně pestré. Bydlení se 
zde mísí s občanskou vybaveností 
místního i celoměstského významu 
(porodnice). Sportovní funkce Po-
dolského přístavu do této mozaiky 
funkcí neodmyslitelně patří, stejně 
jako parkový charakter přístavu.

Typologie městské čtvrti je bloková, 
nicméně část u přístavu se směrem 
na sever rozvolňuje. Stejně tak se 
struktura staveb rozvolňuje směrem 
do přístavu.

Současná zástavba v přístavu má výšku jednoho nebo 
dvou podlaží a nad korunu hráze vystupuje vždy pouze 
jedno podlaží. Výjimkou je památkově chráněná budo-
va Českého Yacht Klubu, která v tomto ohledu místu 
dominuje. Na obrázku vidíme také výškové úrovně 
zástavby na nábřeží i veřejně přístupné plochy.

Střešní krajina je v rámci přístavu  
i jeho okolí tvořena jak šikmými, tak 
i rovnými střechami, které leží  
v různých výškových úrovních. 
Tato pestrost dává návrhu v tomto 
ohledu volnost.
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BUDOVA S POZEMKEM, 2031/2

POZEMEK ČR, 2031/1, 2030,
2039

LEGENDA

ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ

HAUSBOT

POMOCNÁ BUDOVA

POZEMEK ČR, 2031/1, 2039

BUDOVA S POZEMKEM 2031/3

SKLADY / DEPOZITY

SKLADY / DEPOZITY

POZEMEK ČR, 2031/1, 2039

ČESKÝ YACHT KLUB

TJ TATRAN

PŘÍRODOVĚDNÁ FAKULTA UK

BUDOVA S POZEMKEM 2031/6

BUDOVA S POZEMKEM 2036/4

POZEMEK ČR, 2036/3, 2036/5,
2041

YACHT CLUB CERE

Pozemky ve vlastnictví ČR spravuje
Povodí Vltavy, státní podnik

LODNÍ VÝTAHY A KOLEJIŠTĚ

PLOŠINA

LODNÍ VÝTAHY A KOLEJIŠTĚ

Subjekty

Podrobná analýza místa
Následující strany ukazují podrobnou analý-
zu provedenou v rámci diplomové práce. Na 
mapce vlevo vidíme podrobný popis subjektů 
nacházejících se v území a jejich umístění.
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VÝBORNÝ

DOBRÝ

LEGENDA

ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ

USPOKOJIVÝ

ŠPATNÝ

DOČASNÉ STAVBY

STAV

STATUT

TRVALÉ STAVBY

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ
BUDOVA ČYK

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ LODNÍ
VÝTAHY A KOLEJIŠTĚ

HRANICE PAMÁTKOVÉ
REZERVACE HISTORICKÉHO
CENTRA PRAHY

HRANICE OCHRANNÉHO
PÁSMA NKP VYŠEHRAD

Stav současných 
staveb a památková 
ochrana
Postupné vrstvení jednotlivých subjektů a růz-
né  stáří a stav staveb vytvářejí velké rozdíly 
mezi možnostmi jednotlivých subjektů. Rozvoj 
Českého Yacht Klubu je značně omezen pa-
mátkovou ochranou a velikostí pozemku. Stará 
betonová mola u nábřeží je třeba nahradit no-
vými. Je také třeba věnovat pozornost sloupům 
kotvícím mola na místě.  

Tělovýchovná jednota Tatran vyžaduje vzhle-
dem ke stavu invazního člunu novou stálou  
a kvalitní stavbu. Také uložení lodí a omezený 
přístup k vodě je více než vhodné vylepšit. 
 
Yacht Club CERE se postupně rozvíjí a pro-
speruje. Nabízí různé funkce, jako například 
restauraci Podolka nebo studio CERE. 
 
Přírodovědecká fakulta UK sídlí v dřevěné 
historické budově, která je v relativně špatném 
stavu a je třeba ji zrekonstruovat, nebo nahradit 
novostavbou. V současné podobě budova 
nedostačuje technicky ani provozně. Podobně 
je to i s částí mol a skladů na jejím území. 
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OCHRANNÁ HRÁZ, KYKLOPSKÉ
ZDIVO

NÁPLAV / NÁSYP

LEGENDA

ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ

HŘEBEN HRÁZE

ÚROVEŇ PĚTILETÉ VODY

ÚROVEŇ DVACETILETÉ VODY

ÚROVEŇ PADESÁTILETÉ VODY

ÚROVEŇ STOLETÉ VODY

Konstrukčně technic-
ké limity
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POLOSOUKROMÝ PROSTOR
POLOVEŘEJNÝ PROSTOR
(NA NOC SE ZAVÍRÁ)

LEGENDA

ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ

VEŘEJNÝ PROSTOR

PLOT

Charakter prostoru

Hráz přístavu je zděna z kyklopského zdiva, 
tato historická konstrukce je velmi účinná.  
V rámci nových projektů v přístavu se nedopo-
ručuje do ní příliš zasahovat, neboť by mohlo 
dojít vlivem silného proudu řeky k jejímu poru-
šení. Výkres vlevo zobrazuje zděnou část hráze 
a takzvanou náplavku - místa s říčními naplave-
ninami, která zde postupem času vznikla. 
 
Na obrázku také vidíme čáry, které symbolizují 
různé výšky hladiny řeky při povodních, což je 
velmi důležitý aspekt místa zásadně ovlivňující 
návrh. 
 
Na návodní hrázi není vhodné navrhovat 
konstrukce, které by mohly zachytávat objekty 
unášené při povodních. Opět se jedná o důleži-
tý aspekt, se kterým musí návrh počítat.

Většina území přístavu včetně mol je polosou-
kromý prostor na území jednotlivých klubů. 
Veřejný prostor je utilitární a strohý, neláká  
k trávení času.  
 
Poloveřejný prostor se vyskytuje v průchodu 
CERE, nicméně nehraje důležitou roli a přístav 
je tak vůči návštěvníkům spíše uzavřený.
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ČYK

280 členů, 90 velkých lodí
- 70 trénujících do 18 let věku

1.PP - loděnice
1.NP - klubovna sportovci, loděnice, zázemí
2.NP - členská a historická klubovna, šatny
3.NP - mansardové pokoje (dnes šatny)

Tatran klubový hausbót

150 členů, 50 lodí
- 12 členů do 18 let trénuje
1.NP - klubovna, dílna,
občerstvení, správce
přístavu

UK

Loděnice a zázemí
pro tělovýchovu a akce
pro tělesně postižené

CERE hlavní budova

600 členů, 200 trénujících
- 100 členů do 18 let věku
- 90 dospělých
- 15 handicapovaných
1.NP - Studio CERE
1.PP - Restaurace Podolka se zázemím
pro 75 - 120 osob (450 spec. akce)
Cere salonek pro 20 - 30 osob
Prodej, půjčovna a trénink
paddleboardingu a windsurfingu

CERE klubovna

1.PP - Sklad lodí
1.NP - Klubovna pro 48 - 120 osob (včetně terasy)

Hřiště

ČYK platforma

Malá kapacita aut nebo lodí

Tatran kolejiště

Velký (příčný) lodní výtah,
Malý (podélný) lodní výtah
se třemi kolejemi.
kapacita 35 lodí

CERE kotviště

kapacita pro 45 lodí

ČYK

Tři historická kolejiště
pro uložení lodí,
dva historické lodní výtahy
kapacita 19 lodí

ČYK kolejiště

Kolej pro uložení lodí
s malým lodním výtahem
kapacita 7 lodí

ČYK kotviště

kapacita 55 lodí

Tatran pomocná

budova

Tatran kotviště

kapacita 64 lodí

ČYK kotviště

kapacita 40 pramic

Tatran kotviště

kapacita 64 lodí
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Funkce
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STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

SKLADY LODÍ, ODKLÁDACÍ
PLOCHY

LODNÍ VÝTAH VELKÝ
(LODĚ PŘÍČNĚ, ULOŽENÍ)

LODNÍ VÝTAH MALÝ
(LODĚ PODÉLNĚ, PŘEPRAVA)

LEGENDA

ANALYZOVANÉ ÚZEMÍ

KOLEJE PRO SKLADOVÁNÍ LODÍ

KOTVENÍ LODÍ NA VODĚ

MÍSTO UKLÁDÁNÍ LODÍ (SOUŠ)

PLOT

NAKLÁDKA LODÍ VOZÍKEM

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

PARKOVÁNÍ

CYKLOSTEZKA

PĚŠÍ TRASY

LAVIČKY / POSEZENÍ

AUTOBUSOVÁ LINKA

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

TRASA TRAMVAJE

ZASTÁVKA TRAMVAJE

CHYBĚJÍCÍ PŘÍSTUP K VODĚ
S LODNÍM VOZÍKEM

ODPAD

ČYK  - PŘEPRAVA LODÍ MIMO
OKOLÍ PŘÍSTAVU
POMOCÍ AUTOPŘÍVĚSŮ, K
NAKLÁDCE / VYKLÁDCE SLOUŽÍ
SKLUZY V CERE

ČYK - PŘEPRAVA PLOVOUCÍHO
MOLA DO ZÁTOKY NA OBDOBÍ
MIMO SEZÓNU

VODNÍ DOPRAVA

CERE - PŘEPRAVA LODÍ
DO ZÁTOKY V PŘÍPADĚ
VELKÉ VODY

Toky v území
Podolský přístav je provozně relativně složité 
a provázané území. Množství místa na vodě 
stávajícím subjektům vyhovuje, nicméně je nou-
ze o místo na souši. V případě Tatranu a ČYK 
navíc nefungují některá funkční propojení, která 
by fungovat měla. 
 
U Tatranu je třeba vyřešit spouštění lodí na 
vodu, podobně je tomu u Českého Yacht Klubu. 
Při přepravě lodí mimo areál ČYK je využíváno 
území patřící CERE. 
 
Zobrazená mapka se pokouší nastínit toky  
v analyzovaném území.
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01 / Vyřešená doprava

Doprava zásadně ovlivňuje kvalitu prostranství. Motorová doprava
snižuje kvalitu prostředí hlukem a zplodinami. Prostor pro chodce je
často omezený, dopravní koridory jsou bariérami pro pohyb. Vznikají
tak konfliktní místa a lidé mají strach z pěší chůze.

Doprava na nábřeží je vyřešená a intenzivní. Cyklostezka
kombinovaná s pěší zónou je poddimenzovaná a křížení pěších tras s
cyklostezkou není dořešeno. Vjezd do přístavu je nedořešený.
Doprava ve veřejném prostoru přístavu není vyřešena skoro vůbec.

02 / Pocit bezpečí

Je-li místo opuštěné, stává se nebezpečným. Místo bez dohledu
snadno podléhá vandalismu a kriminálním činům. Řešením je takové
prostranství, na které mohou po celých 24 hodin dohlížet lidé a kde se
vyskytují různé funkce - bydlení, obchody, služby a kanceláře.

Nábřeží je velmi rušné místo pulzující životem, kde se pohybuje velké
množství lidí. Z tohoto hlediska působí bezpečně. Nicméně v řešeném
území se pohybují pouze lidé na vycházce nebo návštěvníci klubů,
restaurace nebo dětského hřiště.

“Život na veřejných prostranstvích představuje nejvýznamnější
městskou atrakci. Řada pozorování a výzkumů lidských reakcí na
přítomnost jiných lidí dokazuje, že lidé a lidské aktivity jsou největším
objektem pozornosti a zájmu. Pouhá možnost vidět, slyšet a být
nablízku jiným lidem je žádanější, než většina z ostatních atrakcí na
městských veřejných prostranstvích.“ Jan Gehl

„Ze všeho nejdůležitější je přestat vnímat města jako shluky budov.
Musíme si uvědomit, že město je ve skutečnosti z masa, ne
betonu.Vzájemná blízkost lidí ve městě dává vzniknout neustálému
proudu nových informací, který plyne z pozorování úspěchů
i neúspěchů ostatních.” Edward L. Glaeser

03 / Pocit ochrany

Možnost ochrany před nepřízní počasí, hlukem nebo exhalacemi.
Místo, kde se schováme a přečkáme situace, které pro nás jsou
nepohodlné nebo nepříjemné.

Veřejný prostor neposkytuje ochranu v plném výše uvedeném smyslu.
Před nepřízní počasí může návštěvník najít ochranu na zastávce
tramvaje.

Poloveřejný prostor - vstup a terasa yacht klubu CERE - nicméně pocit
ochrany poskytuje.

04 / Možnost chodit

Špatné podmínky pro chůzi jsou překážkou v užívání prostranství
(zejména pro specifické uživatele, např. děti nebo seniory).
Nepřehlednost, absence značení, podchody, nadchody nebo
nesouvislé pěší trasy přispívají k nepohodlí.

Prostor na nábřeží je přehledný a jasně organizovaný. Přechod mezi
nábřežím a prostorem přístavu působí nepřehledně, poté co se
návštěvník ocitne v přístavu, však není těžké se orientovat.

05 / Možnost sedět

Kvalitní místo pro sezení a odpočinek je jedním ze základních
předpokladů dlouhodobějšího užívání prostranství. Orientace
a umístění laviček a dalších prvků musí reflektovat širší souvislosti
místa s ohledem na jeho atraktivitu.

Možnost sezení je obecně velmi malá, možnost kvalitního posezení
mimo rušné nábřeží snad může nabídnout alespoň dětské hřiště.

06 / Možnost stát

Možnost v klidu se zastavit a promluvit s náhodným kolemjdoucím je
jedním ze základních sociologických faktorů, na kterých je naše
společnost postavena. Osobní kontakt je nejčastější způsob, jakým
získáváme nové přátele.

Na nábřežích zpravidla není kde stát a vést konverzaci. Na druhou
stranu veřejný prostor přístavu nabízí tuto možnost díky klidu
a volnému, dopravou nezatíženému prostoru.

07 / Možnost naslouchat

Pokud vlivem hlučného prostředí není možné hovořit a naslouchat, lidé
to vzdávají a ani nezkouší komunikovat. Problémové prostranství je
tak ochuzuje o důležitou formu kontaktu. Nízká hladina hluku je často
určující pro kvalitu veřejného prostranství.

Nízká hladina zvuku je hlavně v prostoru přístavu (kde nicméně není
možnost sezení), o něco vyšší hluk je na dětském hřišti (kde posezení
je). Na nábřeží je hustá a hlučná doprava a absence posezení
a podobně, která naslouchání a komunikaci nepodporuje.

08 / Možnost vidět

Zajímavé pohledy jsou obohacením života ve městě a to nejen při
pobytu na místě, ale také při chůzi, kdy zajímavá scéna potlačuje
vnímání času potřebného k překonání vzdálenosti. Průhledy, osy,
dominanty, vhodné osvětlení - to vše přispívá ke kvalitě veřejných
prostranství.

Výhledů na malebnou řeku a protější břeh je v tomto veřejném
prostoru více než dostatek. Prostor nábřeží je propojený a velmi
otevřený, nicméně prostor paty hráze přístavu je od něho vizuálně
oddělen loděnicí Regatta, zelení a dalšími prvky. Přístavní hráz nabízí
široké výhledy.

09 / Možnosti pro další aktivity

Prostranství může být využíváno také aktivně v různé denní i roční
době. Veřejná prostranství jsou také místem různých akcí, které
zvyšují atraktivitu - trhy, výstavy, festivaly, happeningy.

Tento druh prostoru se v území nenachází.

10 / Přirozené měřítko

Pro pohodu na veřejném prostranství je důležitá jeho velikost, stejně
jako velikost a charakter přilehlých budov. Člověk se necítí dobře na
příliš velkých prostranstvích bez členěných fasád. Základním měřítkem
veřejného prostranství je člověk.

Budovy na nábřeží mají členité fasády, jejich hmotová kompozice
a výška je snadno uchopitelná a celkově je prostor koncipován
v přirozeném měřítku. Požitek z tohoto měřítka komplikuje hustá
doprava. Přístavní stavby jsou malého měřítka kromě historické
budovy ČYK, která však také působí přirozeným dojmem.

11 / Místní klima

Klimatické podmínky se mění jednak v jednotlivých zemích, jednak
v průběhu roku. Kvalitní veřejné prostranství nabízí možnost užít si
slunce na jaře či na podzim, možnosti stínu v letních měsících,
ochranu proti větru či průvanu, dešti či sněhu.

Klima je středoevropské, velkou roli hraje řeka.

12 / Estetická kvalita

Důležitou vlastností pro utváření našeho dojmu z prostředí je estetická
kvalita toho, čeho se dotýkáme a na co se díváme. Nejedná se jen
o kvalitní design, ale také o pravidelnou a důkladnou péči a údržbu.

Nábřeží vypadá dobře, nicméně chybí oddělující prvky a zeleň, která
by místu vizuálně prospěla. Estetická kvalita lidských výtvorů
v přístavu je nízká, kromě loděnice ČYK, nové části CERE a nábřežní
strany loděnice Regatta.

Veřejný prostor
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3 
NÁVRH

Návrhová část diplomové práce 
navazuje na analýzu a dochází 

v ní k dosažení cílů a požadavků 
zadání. Postup práce se nese 

v duchu hesla „od celku k jednot-
livosti“. V následující kapitole se 

tak nachází architektonický návrh 
přístavu od jeho role v rámci měs-
ta až po návrh části interiéru nově 

navržených staveb. Důsledkem 
tohoto postupu je velmi komplexní 
návrh Podolského přístavu s pro-
vázáním jednotlivých provozních 
toků, požadavků a hodnot v rámci 

různých měřítek.
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XL / Měřítko čtvrti
PŘÍSTAV JAKO SOUČÁST MĚSTA

Návrh přístavu je zpracováván jako jednotný celek 
a ke svému okolí přistupuje s pokorou a začleňuje se 
do něho. Nově je také přirozeně a plynule napojen na 
nábřeží a vytváří nový velkorysý prostor. Návrh v mno-
ha ohledech navazuje na současný stav a zlepšuje 
podmínky v přístavu a okolí. Nejdůležitější změnou je 
vytvoření kvalitního veřejného prostoru, který zvyšuje 
občanskou vybavenost v rámci Podolí jako čtvrti.

RESPEKT K OKOLÍ ▲
Návrh přístavu respektuje stávající hmotovou situaci 
a nepřesahuje výšku jednoho nadzemního podlaží nad 
korunou hráze. Architektonicky tak nekonkuruje Vyšehradu 
nebo stavbám na nábřeží, ale naopak ustupuje atmosféře 
místa a podtrhuje ji.
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Odpočinek i zábava OTEVŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU ▲

SOUČASNÁ PODOBA ▼

STÁVAJÍCÍ BARIÉRY ►

Nově navržené otevřené parkové prostranství komuni-
kačně i vizuálně propojuje pobřežní stezku a cyklostez-
ku s přístavem.

Zeleň obklopující dětské hřiště plní dobře svoji ochran-
nou funkci, nicméně druhotným důsledkem je rozdělení 
a zmenšení prostoru, který se dá využít lépe.

GSEducationalVersion
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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.

V současnosti je vjezd do areálu omezený závorou  
a průjezd je umožněn pouze členům, klientům spolků 
a vozům IZS. Přestože je přístav veřejně přístupný, 
jeho vzhled příliš k návštěvě neláká a bariéry v podobě 
zábradlí a zeleně také příliš nenapomáhají připojení 
místa k nábřeží.

[18]

[19]
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L / Přístav a veřejný 
prostor

UCELENÝ NÁVRH PTAČÍ PERSPEKTIVA ▲
Projekt obsahuje návrh veřejného prostoru, revitalizace kotviš-
tě a břehů. Součástí návrhu přístavu jsou také stavby Přírodo-
vědecké fakulty UK a Tělovýchovné jednoty Tatran. Navržený 
areál uspokojuje všechny současné provozní nároky a umož-
ňuje pestrou škálu nových aktivit, které vytvářejí z tohoto místa 
kvalitní veřejný prostor. Místo také dále plnohodnotně slouží 
sportovně orientovaným spolkům a jejich členům, jejichž lodě 
v přístavu kotví. Díky koordinaci návrhu v jednotlivých měřít-
kách vzniká ucelený projekt.

Na obrázku je vidět většina přístavu z ptačí perspekti-
vy, která umožňuje lépe pochopit tento rozlehlý areál. 
Jeho návrh je podrobněji popsán na následujících 
stranách.
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PRŮHLED ▲

PROSTOR PŘED DOMEM ▼

NAPOJENÍ NA KŘIŽOVATKU ◄ SOUČASNÉ NAPOJENÍ NA KŘIŽOVATKU ▲
Prostor před domem bude využíván především pěšími 
z řad veřejnosti. Dále zde bude automobilová doprava 
nutná pro obsluhu a provoz sportovních spolků v pří-
stavu.

Napojení cest v přístavu na nábřeží v současné době 
není ideální.

Prostranství

Na obrázku nahoře vidíme průhled na Vyšehrad mezi 
stromy. Návštěvník může při vstupu do přístavu obdivo-
vat místní dominantu. Následně se cesta stáčí vlevo  
a navádí chodce směrem na hráz.

Otevřený prostor dodává místu nový charakter - otevře-
nost, přehlednost a jednoduchost. Přináší tak výrazné 
zlepšení oproti současnému stavu.

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.).  

[20]
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Návrh přístavu se odvíjí od konceptu uvedeného na předchozí 
straně. Vychází z množství různorodých požadavků zmapova-
ných 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 zakonzer-
vovanosti areálu klubu provedeny pouze dílčí změny řešící 
provozní 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 historic-
ké budovy (viz analýza toků). 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 výše zmíněné parkové prostranství  
a atrakce na hrázi. Návrh těchto budov je podrobněji rozepsán 
v další kapitole.

POHLED NA ZÁTOKU ◄

PŘÍSTUP K VODĚ PRO VEŘEJNOST ▼▲

VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K VODĚ ►

Na obrázcích vidíme současný stav veřejného přístupu 
k vodě (podbřežní cesta).

Návrh přístavu

Zátoka slouží z hlediska přístavu jako primární kotviště. 
Ochranná hráz chrání lodě před proudem a povodněmi 
a zároveň vytváří v rámci Prahy jedinečné místo. Nově 
navržené prvky umožňují její další nové využití - jako 
veřejný prostor. Na obrázku zároveň vidíme lodní depo-
zit umístěný na vnitřní straně ochranné hráze.

V rámci návrhu bude zachována funkce podbřežní cesty 
a jako taková bude cesta rekonstruována. Nově bude také 
sloužit k vjezdu do podzemního parkoviště a návštěvníkům 
zátoky v rámci veřejného kotviště.

[21]
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KŘIVKA HRÁZE ▲ SEZENÍ U HŘIŠTĚ ▲Atrakce na hrázi Na hrázi jsou navržena celkem 3 dětská hřiště, která 
jsou rozvržena tak, aby uspokojila děti různého věku. 
Cílem atrakcí na hrázi je nabídnout různým věkovým 
skupinám odpovídající aktivity a vyžití. V tomto duchu 
je zde také navržena venkovní posilovna pro dospělé, 
posezení v zeleni, sítě a také prostor pro venkovní 
občerstvení s lehkým jídlem a nápoji.

Stromořadí kopíruje stávající cestu, která byla rozšíře-
na. Tím je zvýrazněna křivka hráze, která hraje  
v návrhu velmi důležitou roli. Tato křivka nově pokraču-
je parkovým prostranstvím a vede návštěvníky směrem 
do přístavu.

Na obrázku vidíme sezení u hřiště pro nejmenší děti 
z lidské perspektivy. Rodiče mohou být svým ratoles-
tem vždy na blízku a mít o nich plný přehled.
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PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU ◄►

POSEZENÍ V ZELENI ◄▼

Na vizualizacích vidíme návrh dětského hřiště pro děti před-
školního věku. Nachází se mezi dvěma zbylými hřišti. Jeho 
dominantou je velká prolézačka - vrak pirátské lodi.

Vizualizace ukazuje možnost posezení pro návštěvníky přísta-
vu. Také je zde možnost natáhnout se nad volným prostorem 
v síti. I přes značný ruch v přístavu a na nábřeží, který vyluču-
je relaxaci v pravém slova smyslu, se jedná o dobré doplnění 
rušnějších hřišť, která mohou přilákat další návštěvníky. Zeleň 
je také nedílnou součástí současného charakteru přístavu, 
který je třeba zachovat.

HŘIŠTĚ PRO ŠKOLÁKY ▲▼
Pohybově zajímavější a náročnější prvky obsahuje hřiště pro 
děti školního věku. Tomu odpovídá i jeho větší velikost. Pro 
lepší mezigenerační synergii je u tohoto hřiště umístěna malá 
venkovní posilovna. Aktivní rodiče, kteří již nemusí své větší 
ratolesti tolik hlídat, díky tomu mají možnost protáhnout své 
tělo. Hlavní dominantou je prolézací síť a další prvky.

HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ ▼
Na vizualizaci vidíme hřiště pro děti převážně batolecího věku. 
Hřiště je dále od vody a rodiče mohou využít posezení umís-
těné na budově Tatranu. Různé prvky vybrané specificky pro 
tuto věkovou skupinu děti jistě uvítají.
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SEZENÍ V PŘÍSTAVU ▲ KAPKA ▲

INSPIRACE ▲

CESTA ▲

I zde hraje roli proudnicový tvar. Tato atrakce je jasně 
viditelná z nábřeží i Vyšehradu a spolu s plovoucí kap-
kou působí jako lákadlo pro lidi procházející se nebo 
jedoucí po nábřeží.  
 
Spolu s kapkou a místem pro občerstvení se jedná o cíl 
a vyvrcholení procházky v Podolském přístavu.

Je prvek, který svým způsobem interpretuje zážitek 
z plavby na lodi. Pokud stojíte ve špičce, můžete mít 
pocit, že jste na lodní přídi. Výška podlahy je navržena 
tak, aby se návštěvník mohl pohodlně dotknout vodní 
hladiny. Úroveň pohledu je lehce nad úrovní hladiny. 
Výhled na Vyšehrad tak získává nový rozměr.  
 
Kapka je plovoucí konstrukce. Funguje stejně jako plo-
voucí mola - na místě ji drží dostatečně vysoký sloup 
zakotvený ve dně přístavu. Prvek tak nemůže odplavat 
a mění se pouze výška, ve které se nachází. 
 
Při změnách vodní hladiny se molo vedoucí ke kapce 
postupně naklání.

Inspirací pro plovoucí kapku (na ob-
rázku níže) je výše zobrazená slavná 
scéna z filmu Titanic. Široký výhled 
na vodní hladinu je pocitem, který se 
v přístavu hojně nachází. Nicméně ve-
řejnost nemá přístup na palubu kotví-
cích lodí. Kapka je výsledkem pokusu 
tento zážitek reprodukovat a zároveň 
nabídnout možnost dotknout se vody.

Slouží veřejnosti i členům a hostům Českého Yacht 
Klubu. Komunikace je z hlediska provozu smíšená. 
Automobilový provoz je pouze občasný, cesta bude 
většinu času sloužit pěším.

HRÁZ DNES ▲
Fotografie zobrazuje přístavní hráz v jejím současném 
stavu.

SEZENÍ U ŘEKY ▲
Na návodní straně hráze je navrženo sezení. Leží nad 
úrovní pětileté vody.  
 
Květináče se stromy jsou umístěné v různých výškách 
a mají proudnicový tvar. Proto nepředstavují riziko při 
povodních, kdy není žádoucí záchyt splavených klád 
a podobných prvků na hrázi. Zároveň není vhodné do 
hráze hlouběji zasahovat kvůli celistvosti konstrukce. 
Proudnicový tvar se objevuje také na druhé straně 
hráze a v rámci parkového prostransví.

[23]
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DIGITAL BLUE FOAM ▼►

3D VARIANTY ◄

Na následujících obrázcích vidíme některé z algo-
ritmem vygenerovaných variant.

Na pravé straně vidíme příklad dvou variant. Na 
grafech je vidět porovnání některých variant mezi 
sebou. První graf zobrazuje počet lodí v kotvišti, druhý 
zastavěné území a zastavěný prostor a třetí délku 
lávky mezi ochrannou hrází a nábřežím (od které bylo 
nakonec upuštěno).

Navrhování

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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GSEducationalVersion

VEŘEJNÉ MOLO

LEGENDA

SERVISNÍ MOLO

VÝHLED

NAKLÁDKA LODÍ LODNÍM VOZÍKEM

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (včetně zásobování)

PĚŠÍ TRASY

UK

CERE

VEŘEJNÝ PROSTOR - PLOCHA

ČYK

TATRAN

NOVÁ FUNKCE

LODNÍ VÝTAH

F - 04 Delta VP

ID

VP

Plocha

7 062,92
Delta / 113

04 / DELTA

POPIS

Kluby
Mají potřebný prostor, parkování je vyřešeno pomocí parkovacího domu s obchodem

na nábřeží, hřiště zůstává na střeše. UK má přístup k vodě, Tatran ustupuje na hráz -

otázkou je vhodnost umístění - defacto nemá náplavku!!

Nová funkce
Novou funkcí je parkovací dům na nábřeží.

Veřejný prostor
Nábřeží se v podobě ulice / malého náměstíčka rozšiřuje do přístavu, na ochrané

hrázi pak prostor přechází v park s posezením. Převážně plovoucí lávka umožňuje
průchodnost celého území s možností zastavení se, jak pro pěší tak i cyklisty.
Posezení a parkové plochy na hrázi mohou být lákadlem pro návštěvníky.

F - 04 Delta Budovy

ID

Nová

Tatran

UK

Plocha horního povrchu

1 439,32

1 952,46

591,89

3 983,66 m²

Plocha spodního povrchu

1 583,48

1 952,46

591,89

4 127,82 m²

F - 04 Delta Doprava

ID

ČYK

ČYK

Parkování

Tatran

Tatran

Místo

Kolejiště

Kotviště

---

Kolejiště

Kotviště

Kolejiště

Hráz

---

---

Hráz

---

Množství

27

44

41

13

60

F - 04 Delta Lávka

ID

Lávka

Délka 3D

222 782

Délka 2D

221 947
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VÝHLED

NAKLÁDKA LODÍ LODNÍM VOZÍKEM

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (včetně zásobování)

PĚŠÍ TRASY

UK

CERE

VEŘEJNÝ PROSTOR - PLOCHA

ČYK

TATRAN

NOVÁ FUNKCE

LODNÍ VÝTAH

F - 04 Delta VP

ID

VP

Plocha

7 062,92
Delta / 113

04 / DELTA

POPIS

Kluby
Mají potřebný prostor, parkování je vyřešeno pomocí parkovacího domu s obchodem

na nábřeží, hřiště zůstává na střeše. UK má přístup k vodě, Tatran ustupuje na hráz -

otázkou je vhodnost umístění - defacto nemá náplavku!!

Nová funkce
Novou funkcí je parkovací dům na nábřeží.

Veřejný prostor
Nábřeží se v podobě ulice / malého náměstíčka rozšiřuje do přístavu, na ochrané

hrázi pak prostor přechází v park s posezením. Převážně plovoucí lávka umožňuje
průchodnost celého území s možností zastavení se, jak pro pěší tak i cyklisty.
Posezení a parkové plochy na hrázi mohou být lákadlem pro návštěvníky.

F - 04 Delta Budovy

ID

Nová

Tatran

UK

Plocha horního povrchu

1 439,32

1 952,46

591,89

3 983,66 m²

Plocha spodního povrchu

1 583,48

1 952,46

591,89

4 127,82 m²

F - 04 Delta Doprava

ID

ČYK

ČYK

Parkování

Tatran

Tatran

Místo

Kolejiště

Kotviště

---

Kolejiště

Kotviště

Kolejiště

Hráz

---

---

Hráz

---

Množství

27

44

41

13

60

F - 04 Delta Lávka

ID

Lávka

Délka 3D

222 782

Délka 2D

221 947
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VEŘEJNÉ MOLO

LEGENDA

SERVISNÍ MOLO

VÝHLED

NAKLÁDKA LODÍ LODNÍM VOZÍKEM

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (včetně zásobování)

PĚŠÍ TRASY

UK

CERE

VEŘEJNÝ PROSTOR - PLOCHA

ČYK

TATRAN

NOVÁ FUNKCE

LODNÍ VÝTAH

F - 07 Golf VP

ID

VP

Plocha

9 462,85
Golf / 116

07 / GOLF

POPIS

Kluby
Mají potřebný prostor, parkování je vyřešeno pomocí společného podzemního

parkování pod Tatranem.

Nová funkce
Není.

Veřejný prostor
Nábřeží se v podobě náměstí rozšiřuje částečně do přístavu, pak prostor přechází v

park s posezením. Převážně plovoucí, byť zvedající se lávka umožňuje průchodnost

celého území s možností zastavení se, jak pro pěší tak i cyklisty. Posezení a parkové
plochy na hrázi mohou být lákadlem pro návštěvníky.

F - 07 Golf Budovy

ID

UK

UK

Plocha horního povrchu

340,51

510,00

850,51 m²

Plocha spodního povrchu

678,74

510,00

1 188,74 m²

F - 07 Golf Doprava

ID

ČYK

Parkování

Tatran

Místo

Kolejiště

Kotviště

Kotviště

---

Kolejiště

Kotviště

Kolejiště

Hráz

---

Dock

---

Dock

---

Množství

27

27

38

11

49

40

40

33

33

50

50

199

F - 07 Golf Lávka

ID

Lávka

Délka 3D

314 111

Délka 2D

313 758
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VEŘEJNÉ MOLO

LEGENDA

SERVISNÍ MOLO

VÝHLED

NAKLÁDKA LODÍ LODNÍM VOZÍKEM

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (včetně zásobování)

PĚŠÍ TRASY

UK

CERE

VEŘEJNÝ PROSTOR - PLOCHA

ČYK

TATRAN

NOVÁ FUNKCE

LODNÍ VÝTAH

F - 07 Golf VP

ID

VP

Plocha

9 462,85
Golf / 116

07 / GOLF

POPIS

Kluby
Mají potřebný prostor, parkování je vyřešeno pomocí společného podzemního

parkování pod Tatranem.

Nová funkce
Není.

Veřejný prostor
Nábřeží se v podobě náměstí rozšiřuje částečně do přístavu, pak prostor přechází v

park s posezením. Převážně plovoucí, byť zvedající se lávka umožňuje průchodnost

celého území s možností zastavení se, jak pro pěší tak i cyklisty. Posezení a parkové
plochy na hrázi mohou být lákadlem pro návštěvníky.

F - 07 Golf Budovy

ID

UK

UK

Plocha horního povrchu

340,51

510,00

850,51 m²

Plocha spodního povrchu

678,74

510,00

1 188,74 m²

F - 07 Golf Doprava

ID

ČYK

Parkování

Tatran

Místo

Kolejiště

Kotviště

Kotviště

---

Kolejiště

Kotviště

Kolejiště

Hráz

---

Dock

---

Dock

---

Množství

27

27

38

11

49

40

40

33

33

50

50

199

F - 07 Golf Lávka

ID

Lávka

Délka 3D

314 111

Délka 2D

313 758

Proces navrhování přístavu probíhal pomocí generová-
ní a následného porovnávání variant. V rámci pokro-
čilých technik navrhování bylo využito aplikace Digital 
Blue Foam, která nabízí možnost rychlého generování 
designu v počátečních fázích návrhu. Využívá přitom 
algoritmů umělé inteligence. Pomocí této metody lze 
rychle vygenerovat hmotové variace. V rámci diplomo-
vé práce posloužil tento nástroj k nástřelu prvních verzí 
a vytvoření představy o možnostech v území. 
 
Vzhledem ke složitosti místa a komplexnosti návrhu 
bylo vytvořeno celkem jedenáct variant návrhu přístavu 
jako celku ve 3D v programu ArchiCAD. Z nich byla 
vybrána jedna varianta, která byla dále rozpracována.
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M / Dům
SJEDNOCUJÍCÍ KONCEPT PODTRŽENÍ DOMINANTY ▲

Návrh stavby Přírodovědecké fakulty UK a Tatranu bylo 
možné sjednotit díky celkové koncepci návrhu přístavu. 
Forma budovy je sjednocená nejen díky některým spo-
lečným funkcím, ale i vzhledem domů, který vychází ze 
společné morfogeneze a odvíjí se od celkového návrhu 
přístavu.

Navržené budovy umožňují výhled na Vyšehrad. 
Tvarově se podřizují okolí a respektují ho.
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Architektonický koncept
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.

HLAVNÍ FASÁDA TATRAN ▼

VÝHLED ▼VJEZD ▼

SEZENÍ U HŘIŠTĚ ▲PŘECHOD POVRCHŮ ▲ HLAVNÍ FASÁDA UK ▲

Prosklená fasáda umožňuje recepčnímu přehled 
o situaci v prostoru před domem a zároveň prosvětluje 
a opticky zvětšuje prostor.

Střecha nabízí široký výhled na Podolí a Vyšehrad.Vrata sjezdu na náplavku hrají důležitou roli při vizuálním sjed-
nocení jižní fasády.

Část střechy domu umožňuje posezení například pro 
rodiče dětí na hřišti. Převýšení umožňuje přehled, který 
je při hlídání nejmenších velmi důležitý.

Pomocí různé délky jednotlivých schodů je vytvořen 
měkký přechod mezi intenzivní zelení a pochozí částí. 
Šikmá část střechy tak má příjemnější měřítko a budova 
působí ucelenějším dojmem.

Díky transparentnosti má návštěvník domu jasnou 
představu o funkci prostoru, do kterého vstupuje. Fasá-
da je zároveň výlohou v rámci prodejny, která tak láká 
procházející potencionální zákazníky.
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SITUACE ▲

MORFOGENEZE ◄

Stavební pozemek se nachází u paty hráze na takzva-
né náplavce. 1.NP navazuje na novou dlažbu na hrázi.

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 veřejnost 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 
náplavku přístavu. Tato obslužná komunikace je pro 
fungování obou subjektů sídlících v budově klíčová. 
 
Seříznutí střechy umožňuje naplnění požadavku 
pochozí střechy se sezením. Je zobrazeno na pátém 
obrázku.  
 
Šestý obrázek zobrazuje křivku, která rozděluje zpev-
něné a nezpevněné povrchy v této části přístavu. Spolu 
s nimi rozděluje i navrhované aktivity ve veřejném 
prostoru, které mají zásadní vliv na návrh domu. Záro-
veň křivka prořezává  do domu další fasádu s vchody 
a vjezdem.  
 
Sedmý obrázek ukazuje prolomení průjezdu na náplav-
ku. 
 
Osmý obrázek zobrazuje konečnou podobu pochozí 
střechy a části se sezením (morfogeneze prvku sezení 
je podrobněji popsána v části navrhování). 
 
Poslední část schématu zobrazuje proříznutí střešních 
světlíků a vnitřních teras.
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f1e1

d1
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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

0 25 50 S

Stavební program Tatran

Stavební program UK

Koncept - hledání formy

Budova slouží jako zázemí pro celý spolek Tělovýchov-
né jednoty Tatran. Novostavba nahrazuje současný 
invazní člun a budovy k němu přidružené, jako jsou 
různé sklady a podobně. Stavba slouží všem členům 
spolku a naplňuje všechny provozní nároky spolku.  
 
Jednota Tatran má celkem 150 členů a 50 lodí. Před-
pokládá se maximálně 50 účastníků sešlostí a spolko-
vých akcí. Dále cirka 24 trénujících dětí a dospívajících 
a 8 trenérů, kteří potřebují sportovní zázemí. Trénink 
bude probíhat celkem na osmi motorových člunech. 
 
 
- klubovna s barem 
- kancelář / výbor 
- recepce 
- kancelář správce přístavu 
- kuchyně 
- sklad pro kuchyni 
- wc ke klubovně 
- šatny s wc a sprchami pro sportovce 
- šatny s wc a sprchami pro zaměstnance 
- úklid 
- loděnice 
- sklady 
- parkování

Novostavba plnohodnotně nahrazuje současnou dřevo-
stavbu a k ní přidružené sklady a kůlny. Budou se zde 
nadále konat společenské, reprezentativní a sportovní 
akce pro vozíčkáře. Díky tomu se v budově v rámci UK 
bude nacházet zázemí pro asi 15 sportovců s postiže-
ním. Také zde bude společenská místnost pro 50 ná-
vštěvníků s kuchyní a dalším potřebným zázemím. 
 
Další nedílnou součástí provozu je tělesná výchova na 
kajacích pro maximálně 13 žáků fakulty a s tím spojené 
potřebné zázemí. Tělesná výchova žáků se s akcemi 
pro postižené časově nepřekrývá. Dále se zde bude 
nacházet prodejna, která je nedílnou součástí součas-
né budovy. 
 
 
- společenská místnost s barem 
- kancelář 
- tělocvična s nářaďovnou 
- recepce 
- prodejna 
- kuchyně 
- sklad pro kuchyni 
- wc k sálu (vč. invalidů) 
- wc pro invalidy s asistencí 
- šatny s wc a sprchami pro sportovce 
- šatny s wc a sprchami pro zaměstnance 
- úklid 
- loděnice 
- sklady 
- parkování

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

Konstrukce Skladba 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.

GSEducationalVersion
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3D VARIANTY ▼

SKRIPT ▼

SEZENÍ ▲ PARAMETRICKÁ ČÁST KONSTRUKCE ▲
Na horním obrázku jsou zobrazeny parametrizované 
profily dřevěných stupňů, které slouží k sezení (ozna-
čeny písmenem A až C). Jsou protaženy po řídicí 
křivce (označení písmenem X). Zobrazený výstup je 
přímým výstupem z Grasshopperu. 
 
Na obrázku výše je finální prvek sezení po ořezání 
a začlenění schodiště. Je zobrazen spolu s dalšími 
povrchovými konstrukcemi střechy.

Princip tvorby parametrické části nosné konstrukce je 
stejný jako u sezení. Na horním obrázku jsou zobra-
zeny profily (označeny písmenem D až E), které jsou 
protaženy po řídicí křivce (označení písmenem X). 
 
Na obrázku výše je finální prvek zasazený do zbytku 
nosné konstrukce střechy.

Na obrázcích níže vidíme některé varianty návrhu 
domu, které byly vytvořeny v ArchiCADu. Sezení, pro-
sklená fasáda, zelená zalomená střecha, vnější terasy 
s přístupem zvenčí a další prvky jsou součásti téměř 
všech variant. Uspořádání těchto prvků je pro návrh 
domu klíčové - a vyřešení uspořádání umožnila tvorba 
variant. Níže zobrazené varianty nebyly v konečném 
návrhu použity.

Sezení i nosná konstrukce byly vytvořeny v jednom 
skriptu. Kromě vstupních parametrů a vodicí křivky byly 
do skriptu z Archicadu také připojeny navazující kon-
strukce pro zajištění návaznosti (úplně vlevo vyznače-
no zelenou barvou). Přímé propojení zpět do Archicadu 
se nachází úplně vpravo a je vyznačeno růžově.

Navrhování
Podobně jako v předchozí kapitole, i zde vedla cesta 
skrze generování a následné porovnávání variant. 
Vzhledem k množství nároků, které má dům naplnit, 
nebylo hledání správné formy a uspořádání funkcí 
jednoduché. 
 
Výsledkem práce je tak kromě finálního návrhu také 16 
variant. Všechny varianty vycházejí mimo jiné z par-
kování. Pro návrh parkování bylo v ArchiCADu využito 
GDL prvku k výpočtu a vykreslení obalových křivek. 
 
Další částí návrhu, v rámci které bylo využito paramet-
rické navrhování je nejsložitější část střechy - sezení. 
K vytvoření prvku bylo využito propojení Archicadu 
a Grasshopperu. Principem tvorby sezení je prota-
žení profilu po křivce. Pro každý profil byl zadaným 
parametrem zvolen bod na vodicí křivce. Pomocí něj 
a počátečního bodu tak vznikla nová křivka libovolné 
délky jako část vodicí křivky. Každý schod sezení tak 
lze snadno upravovat. 
 
Horní čtyři profily se navíc plynule rozšiřují, což umož-
ňuje přechod střechy z jednou zalomené na dvakrát 
zalomenou.
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S / Interiér
SPARTANSKÝ INTERIÉR

Interiér navazuje na předchozí měřítka návrhu. Elegantní 
a zároveň jednoduchý návrh splní všechny požadované funk-
ce s přijatelnými finančními náklady. 
 
V rámci práce byly zpracovány interiéry místností s reprezen-
tativní funkcí - recepce a společenské místnosti s vnitřními 
terasami.

PROPOJENÍ S PŘÍSTAVEM ▲
Plně prosklené fasády umožňují více než dostatečné 
prosvětlení nejdůležitějších místností v domě. Zároveň 
také umožňují vizuální propojení s nábřežím a přísta-
vem. Majitelé a uživatelé kotvících lodí si tak mohou 
vychutnat atmosféru tohoto jedinečného místa z jiného 
úhlu pohledu a za každého počasí.
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STRAVOVÁNÍ NA VZDUCHU ◄

PŘEHLED ◄▼

Vnitřní terasa poskytuje také další příležitosti - na-
příklad venkovní grilování. Díky použití elektrického 
grilu je možné grilování s otevřenými posuvnými 
dveřmi, díky kterým se účastníky grilování mohou 
stát i lidé v prostoru společenské místnosti. 

Jednoduchá orientace při vstupu do budovy je 
pro nového návštěvníka klíčová. Orientaci nových 
návštěvníků usnadňuje prosklená příčka, která 
zároveň pomáhá prosvětlit prostor a umožňuje další 
průhledy ven.

UK recepce a společenská 
místnost
Recepce jsou v rámci návrhu budovy klíčové. 
Fakulta UK a prodejna slouží širší veřejnosti a tomu 
odpovídá také podoba recepce. Recepční Přírodo-
vědecké fakulty i obsluha prodejny mají o vstupním 
prostoru přehled. Oba provozy jsou na sobě funkč-
ně nezávislé a mohou tak mít nezávislou provozní 
dobu. 
 
Společenská místnost slouží především ke spole-
čenským událostem orientovaným také na osoby 
s postižením. 
 
Vnitřní terasa umožňuje pocitové propojení vnitřku 
s venkem při značné míře soukromí. Návštěvní-
ci společenské místnosti tak mohou posedět na 
čerstvém vzduchu s nebem nad hlavou nebo otevřít 
posuvné dveře a propojit tak s venkem celý prostor.
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RECEPCE TATRAN ▲

DĚTI A PŘÍSTAV ▼

KLUBOVNA TATRAN ◄

Recepce má pouze jeden provoz a pracovní dobu, 
proto je pult a další vybavení součástí prostoru. To 
zároveň vytváří soukromější charakter prostoru.

Na obrázku níže vidíme další příklad propojení interié-
ru, tentokráte dětského koutku, s přístavem.

Vnitřní terasa Tatranu bude častěji využívána a je 
proto větší než terasa UK.

Tatran
Část budovy sloužící Tatranu se od fakulty UK liší 
mimo jiné tím, že ji budou využívat stálí členové klubu 
a návštěvníci sportovních kurzů. Provoz této části stav-
by má díky tomu jiný charakter. 
 
Kancelář správce přístavu funguje nezávisle na Tatranu 
a pouze pro lidi v rámci přístavu. Recepce tak slouží 
pouze Tatranu a podoba recepce tomu odpovídá. 
 
Klubovna bude sloužit členům klubu k různým spole-
čenským akcím, jejichž součástí je stolování, promítání 
a také přespávání mladších členů klubu. Při takových 
akcích nemůže chybět bar s výčepem a zázemí pro 
přípravu občerstvení. Návrh předpokládá častější 
a pestřejší využití oproti společenské místnosti UK.

Materiály a prvky
V návrhu interiéru je kladen důraz na pravdivost pou-
žitých konstrukcí. Pohledový beton nosné konstrukce 
hraje v interiéru důležitou roli. Přináší úsporné řešení 
a vnáší do návrhu jednoduchost.  
 
Dřevo reprezentuje základní přírodní stavební materiál 
v lodním průmyslu. Ze dřeva je navržen nábytek, vlnité 
části barových pultů a podhled v recepcích, spole-
čenských místnostech a kancelářích. Podhled svým 
tvarem připomíná zvlněnou vodní hladinu a vytváří 
v interiéru neotřelý a zároveň cenově dostupný přírodní 
motiv. Navazuje tím na prvky a motivy použité ve 
větších měřítkách projektu, jakými jsou například velké 
oblázky sloužící jako lavičky. Dřevo je také použito jako 
materiál dveřních křídel. 
 
Vzhledem k možnostem povodní a poloze v přístavu 
je třeba, aby použité materiály byly odolné. Proto bylo  
jako pochozí vrstva podlahy navrženo tmavě šedé lino. 
Podlaha terasy sestává z dřevěných prken na terčích. 

Příčky jsou zděné a omítnuté bílou omítkou. 
Všechny okenní rámy jsou z černého hliníku, použito 
je izolační trojsklo. Některé neotevíratelné světlíky jsou 
průhledné (v místech, kde není střecha pochozí a není 
vidět dovnitř) a některé pouze průsvitné. Světlíky 
v recepcích, společenských místnostech a kancelářích 
a kruhové otvory nad vnitřními terasami mají otvor ve 
střeše včetně podhledu orámovaný černým hliníkem. 
Otvor ve střeše tak lépe vynikne. 
 
Princip černého kovu lemujícího otvor je dodržen také 
u vnitřních dveří. Zde černá ocelová zárubeň lemuje 
dřevěnou dveřní výplň. Černá ocel je také použita jako 
nosná část i povrchová úprava barového pultu.
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BAR STŘEDEM MÍSTNOSTI ◄

VARIABILITA ▼VZKAZ V LAHVI ▼ NA LANĚ ▼

Barový pult s výčepem hraje v klubovně důle-
žitou roli. Obložením dřevěným vlnitým prvkem 
dochází k jeho zdůraznění v rámci místnosti.

Jednou z výhod židlí Merano je možnost nasklá-
dání židlí na sebe a jejich snadné převážení na 
vozíku do skladu.

Je oblíbeným trosečnickým motivem. Lahve s alkoho-
lem jsou ve společenských místnostech skladovány 
v horizontální poloze  v držáku od studia Bester.

Svítidlo Pebble je tvořeno skleněnou skořápkou zavě-
šenou na centrálním plastovém tubusu pomocí dvou 
dřevěných válců. Tubus také obsahuje žárovku a závěs 
na lano, na kterém svítidlo visí. Provaz a dřevěné tubu-
sy odkazují na tématiku přístavu.

Nábytek a svítidla
Hlavními kusy nábytku v recepcích a klubov-
nách jsou židle a barové židle Merano spolu se 
stoly Jylland od firmy TON. Jejich moderní tvar 
ladí s formou domu. Pro hosty jsou v kancelá-
řích k dispozici křesla Merano. 
 
Speciálně navrženým prvkem je barový pult. 
Ocelový rám je obložen zvlněnými dřevěnými 
lamelami, které rovněž tvoří podhled. 
 
V rámci dětských koutků jsou použita zavěšená 
křesla a dětská prolézačka ve tvaru lodě od fir-
my Lekolar. Tyto prvky jsou zpravidla umístěny 
pod zalomenou střechou v místech, kam se děti 
mohou zašít a hrát si. 
 
Navržená světla jsou Pebble nad stoly a Pebble 
Elongated nad barovými pulty. Jsou vyrobena 
firmou Örsjö.

[25] [26] [27]

[28]

[29] [30] [31] [32]
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JEDEN PODHLED ▲

TVORBA PODHLEDU ◄

TVORBA PODHLEDU ▼

SKRIPT OBLOŽENÍ BAROVÉHO PULTU ▼

Na obrázku vidíme skript, pomocí kterého byl vytvořen 
podhled v kanceláři Tatranu. Vlevo vidíme tři vstupní 
povrchy, uprostřed funkce upravující povrchy a body 
a vlevo výstup zpět do ArchiCADu.

První obrázek zobrazuje dva povrchy. Celkovou spodní 
plochu a menší spodní plochu s náhodně vygenerova-
nými řídicími body (zelené křížky). Díky jejímu odsa-
zení zůstávají okraje podhledu rovné a navazují tak 
plynule na okenní rámy. 
 
Na druhém obrázku je zobrazena síť bodů vygenerova-
ná do celkové spodní plochy podhledu. 
 
Na třetím obrázku vidíme linky, které graficky zobrazují 
vzdálenost mezi řídicími body a vygenerovanou sítí 
bodů. 
 
Na základě principu atraktorů (zde jsou atraktory řídicí 
body) dochází k výškovému posunu jednotlivých bodů 
v síti na základě jejich vzdálenosti k řídicím bodům. 
 
Posunuté body vidíme na dalším obrázku. 
 
 Na pátém obrázku vidíme podhled jako jednolitý 
objekt. 
 
Ten je následně nařezán na kontury čárově zobrazené 
na dalším obrázku. Tyto kontury je možné vyexporto-
vat a například pomocí CNC frézy jednoduše vytvořit 
jednotlivé lamely podhledu. 
 
Pomocí extruze kontur jsou na dalším obrázku vytvoře-
ny jednotlivé lamely a podhled je tímto krokem dokon-
čen. Následuje export do ArchiCADu.

Na obrázku níže vidíme podklad v ArchiCADu, na 
základě kterého je vytvořen podhled. Pomocné roviny 
jsou připojeny do skriptu. V zelené ploše jsou genero-
vány řídicí body. Na obrázku dole je výsledný produkt.

Je velmi podobný skriptu, kterým je vytvořen podhled. 
Tento skript je jednodušší, neboť plocha pultu je naroz-
díl od zamýšlených povrchů podhledu pravoúhlý plochý 
obdélník.

Parametrické navrhování
Také v měřítku interiéru bylo využito parametric-
kého navrhování. Pomocí propojení ArchiCADu 
s Grasshopperem bylo vytvořeno celkem 7 zvlněných 
podhledů a 5 obložení barových pultů. I zde skript 
navazuje na objekty vytvořené na míru v ArchiCADu 
a vrací zpět parametricky vytvořené objekty.  
 
Princip návrhu prvků funguje na principu atrakce. To 
znamená, že je tvar určitým způsobem deformován 
například na základě vzdálenosti částí prvku od řídicí 
křivky, bodů apod.  
 
Každý prvek byl vytvořen jedním skriptem. Skripty 
podhledů a obkladů barových pultů se vzájemně liší. 
U konkrétních prvků se pak už liší pouze zadané hod-
noty ovlivňující tvar prvku.  
 
Vzhledem k proměnlivé světlé výšce i tloušťce kon-
strukce bylo využití parametrického nástroje pro návrh 
podhledu klíčové. Díky tomu mohla být vytvořena zvl-
něná forma vtěsnaná mezi dva myšlené nerovnoměrně 
stoupající povrchy.
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