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Ve své diplomové práci se Bc. Jan Nerud zaměřil na revitalizaci Podolského přístavu, jednoho z 

mála přístavů, které má Praha na svém území. Spíš než celkové přeměně se Jan Nerud 

podrobně věnuje současnému fungování přístavu s ohledem na stávající objekty a historii 

místa. Klíčovým prvkem areálu je budova Českého Yacht Klubu a v menší míře i objekty Yacht 

klubu CERE. Přestože je budova ČYK vizuálně silným prvkem, svým zaměřením zároveň uzavírá 

a znepřístupňuje přístav pro jiné návštěvníky než jsou členové klubu. V areálu se nachází i další 

stavby. Např. Yacht klub Tatran nebo budova Přírodovědecké fakulty UK. Jako celek dnes areál 

působí zanedbaně a neudržovaně. Původní projekt areálu zahrnoval nový hotel, na což 

současní uživatelé reagovali protinávrhem. Nyní je řada na Janu Nerudovi, aby se k tomuto 

diskurzu připojil. 

Proces navrhování Jana Neruda se vyznačuje pečlivým 3D modelováním desítek alternativních 

řešení, která vizualizuje pomocí animací a následně je porovnává. Rozhodl se vytvořit nový 

design objektů Tatran a Přírodovědecké fakulty UK a zkvalitnit úpravu celého areálu. Na 

konceptu Jana Neruda oceňuji holistický přístup, který spojuje oba uživatele budov a zároveň 

poskytuje přidanou hodnotu díky přístupné střeše. Nová budova, doplněná o terénní úpravy, 

tvoří skromnou, ale zajímavou bránu do přístavu. Přeměnou areálu může tato budova nabýt 

znovu své původní vznešenosti. Zároveň se tak celý areál stane veřejně přístupným a pro 

obyvatele atraktivním. 

Od velkého k malému měřítku Jan Nerud ukazuje, že svému řemeslu rozumí, a to skromným 

způsobem, který je však rozhodující. Zároveň ví, který způsob funguje nejlépe. Vše je navíc 

podpořeno přísným a informovaným procesem, který mu dává jistotu, že vypracovaný návrh je 

realistický a bude přínosem jak pro majitele objektů, tak pro obyvatele i pro celou pražskou 

část. 
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Mohu konstatovat, že Bc. Jan Nerud úspěšně vytvořil návrh Podolského přístavu, který by v 

případě realizace výrazně zlepšil kvalitu „vodního života“ v Praze. Doporučuji obhajobu 

diplomové práce se známkou „A“. 

 

S úctou,  

 

 

 

 

Prof.dr.ir. Henri Achten 


