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Klíčem k návrhu je místo. Neukončená náplavka, zarostlá „smíchovská pláž“ a oplocený areál bývalé vodárny u paty
železničního mostu je, ač se to dnes možná nezdá, jednou z nejlepších stavebních parcel v Praze. Má výhled na řeku, železniční
most, Vyšehrad a Výtoň, sousedí s parkem na nábřeží a je v pěší blízkosti budoucí nové části Smíchova. Zároveň má obrovskou
hodnotu jako veřejný prostor u vody, které jsou v Praze jedněmi z nejcennějších a nejvyhledávanějších míst. Byla by velká škoda
tento prostor privatizovat. Navrhuji kompaktní městský bazén a veřejný park u vody.
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Nábřeží navrhuji veřejné. Pro všechny. Bazén proto koncentruji do minimální plochy a posazený tak, aby ulicím vedoucím kolmo k nábřeží umožňoval vizuální propojení s řekou. Mezi bazénem a
železničním mostem vytvářím neformální park v nivě. Park navazuje na
přírodní břeh za mostem, lemovaným topoly. Samotný bazén označuje
změnu nábřežní hrany a od něj, směrem do centra, pokračuje stará
kamenná náplavka. Bazén stojí mezi dvěma parky, jedním původním, v  
úrovni nábřeží, a novým,   v nivě. Svým umístěním je odděluje, avšak
vizuálně zůstávají propojené průhledem skrz celý dům. Ulice Hořejší
nábřeží má potenciál být městskou nábřežní promenádou, proto ji
směrem k břehu rozšiřuji, aby vedle sebe mohl pohodlně být prostor
pro pěší, lavičky pod lipami i průběžná cyklostezka.
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prostor, doplněný venkovním vodním prvkem.Vstupuje se do haly, která
je tenkou průhlednou hranicí mezi exteriérem a bazénem. Skrz ní i
celý bazén je vidět až do nového parku v nivě. V boční noze následuje
temnější prostor pro přezutí, který střídají prosvětlené společné šatny
s velkými okny ale matným sklem. Po převléknutí návštěvník dál projde
do střední nohy, kde projde hygienickým zázemím rovnou do hlavní haly
bazénu nebo se může vydat schodištěm a výtahem do vyšších pater.
Povinným kamenem programu byl zadaný krytý plavecký bazén 50 m/8 drah s celoročním provozem. Dalším takovým kamenem je
výukový bazén pro školy. Do něj se vstupuje stejně, skrz společné šatny,
dostřední nohy s dětskými šatnami napojenými bazén.Výukový bazén je
oddělený od veřejné části průsvitnou stěnou, a má své vlastní zázemí.

Smíchovská náplavka je tak prominentním místem, které si
i říká spíše o bazén s duchem lázní, než o chrám sportu. Bazén, který
umožňuje jak trénink sportovních klubů, výuku školních dětí, tak
možnost jít si jen tak zaplavat po práci či odpočinout s výhledem na
Vyšehrad.
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Lázně z bazénu dělají niky s relaxačními bazény a lehátky s
výhledem na řeku a panorama Prahy. Nika na jih je venkovní terasou pro
slunění a výhledem do korun stromů parku v říční nivě.  Slouží třeba i
pro zchlazení se po pobytu v přilehlé parní sauně.
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V druhém patře v jednotlivých nohách je skryté další zázemí
bazénu. Ve střední části jsou to oddělené šatny sportovců a šatny a
zázemí sportovních klubů. Hygienické zázemí je tedy umístěné ve všech
patrech a umožňuje tak flexibilní navýšení kapacity v jednotlivých podlažích. Na rohu vedle vstupní haly je zázemí zaměstnanců přístupné z
garáží nebo vlastním vstupem z přízemí. Zbylé prostory jsou určené pro
vzduchotechniku.
Ačkoliv bazén je solitér, nabízí spoustu venkovních míst ke
slunění a pobytu na vzduchu na střeše. Do okolí se otevírá velkorysá
dvouúrovňová terasa s malým zázemím v západní části. Spodní úroveň
je především určená pro pobyt na lehátkách a užívání si výhledu do
okolí. Zeď, která jí tvoří záda je porostlá popínavými rostlinami, které
zavlažuje voda stékající ze střech horní terasy. Směrem na západ jsou
v terase umístěny menší venkovní bazény. K nim přiléhá pevný blok
zázemí s prostory pro hygienu, finská sauna a občerstvení. Horní terasa
o půl schodiště výš, je uzavřený intimnější dvůr s travnatou střechou,
která kromě pobytu venku využívá vodu z celé její plochy.

Centrem je převýšená hala hlavního plaveckého bazénu. Okolo ní se střídají niky s menšími bazény a plné části – jako mohutné nohy
stolu - v nichž se skrývá zázemí. Ty rámují výhled z bazénu na protější břeh a na Vyšehrad.  Velká okna chytají paprsky od rána o večera.
Velkorysý, otevřený, veřejný prostor bazénu střídají jemně osvětlené,
intimní jeskyně v uzavřených nohou. Kontrast světla a tmy, hladkého
měkkého betonu a hrubého teraca, to zažije člověk už při vstupu nebo
pokaždé při cestě ze sprch do bazénu. Na nohou stolu leží deska. V ní
jsou vyhloubené další venkovní bazény a travnaté patio pro slunění a
odpočinek. „Stůl“ stojí na soklu náplavky, ve kterém je veškeré technické zázemí bazénu.
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Atmosféru jeskyně dotváří světlý pohledový beton spojující
prostor do monochromního celku. Okna s rámy zapuštěnými do stěn
umocňují pocit okna jako otvoru a pocitové propojení s vnějškem. Lesklá voděodolná stěrková podlaha nechává vodu stékat zpět k bazénům.
Pravoúhlý trámový strop je po obvodu sepnutý velkým nosníkem – stěnou. Ta sedí na šesti pevných nohách – pilířích. Obvodová
stěna je sendvič s pohledovým betonem z obou stran, z vnějšku s
povrchem vymývaným grafickým betonem a v úrovni náplavky betonem broušeným. Střešní terasa má dvojité zábradlí. Spodní část je pevná,
betonová a nad ní běží nerezová linka madla a z lehátka tak člověk vidí
víc.

V líci soklu bazénu pokračují další „kobky“ – podobně jako ve
staré náplavce, jako zázemí pro živý prostor u vody. Zbytek suterénu
je věnován technologiím a parkování, kam auta sjíždí po široké rampě
sdílené s pěšími tak, jako to na pražských nábřeží bývá.
V garážích
navrhuji i prostor pro parkování kol v blízkosti schodiště a výtahu vedoucím do vstupní haly.

Procházka po břehu, občasní běžci a cyklisti, krmení labutí,
pozorování plynutí řeky, oživlé kobky s pestrým programem, sezení na
hraně u vody, to je atmosféra náplavky. Ta zůstává. V parku mezi bazénem a patou mostu to může být i ležení na dece, slunění a sezení v trávě
u vody.

V úrovni nábřeží jsou hlavní prostory bazénů, propojené s
okolím vizuelně nebo na něj přímo napojené. Hlavní vstup pro veřejnost
je umístěn z parku na nábřeží, který tvoří příjemný pobytový před-
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Bazén je součástí nábřeží.   Je to pevný, těžký dům, vzdorující síle vody. Zblízka má jemnou texturu z vymývaného betonu, letmo připomínající starou nábřežní zeď. Náplavka Se dnes proměňuje v
promenádu lemovanou pronajímatelnými „kobkami“ vyhloubenými do
nábřežní zdi. Princip vyhloubení, vykutání je motivem bazénu.
Bazén je kus skály, skrz který si voda vyhloubila cestu a usídlila se v
jednotlivých kalužích, tůních – bazénech. Má něco z charakteru jeskyně, hry kamene (betonu) a vody i prosvětleného zahradního pavilonu
otevřeného do okolí (v poněkud masivní formě).
Velmi se mi líbila dispozice veřejných lázní v Budapešti. Poskytuje
přesně škálu prostorů, který veřejné lázně mohou nabídnout. Centrální převýšený prostor s hlavním bazénem, veřejný, přehledný a menší
specifické niky intimnějšího charakteru střídané tajemnými plnými
stěnami.V nich pak hutná temná místnost plná páry s malým okénkem.
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