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Motivace ke stavbě městského bazénu.

Součást vybavení města je voda ke koupání, pro sport, 
pro očistu.

Stavba městských lázní zajištuje obyvatelům péči o 
zdraví, duši i tělo.

Městský bazén zastřešuje odpočinek, sportovní vyžití, 
radovánky a léčebné rituály. 

Místo Motiv
Parcela leží na konci Smíchovského západního Hořej-
šího nábřeží, kde je zátoka s pozvolným břehem do 
Vltavy. 
Místo sloužilo jako výtažiště vorů a lodí.
Na Hořejším nábřeží kotví lodě, například botel Ad-
mirál, a pořádají se zde festivaly a společenské akce.
Mezi nábřežím a frontou domů podél nábřežní uli-
ce se nachází park. Mezi staletými stromy i mladšími 
nálety se tam nachází dětské hřiště, kavárna a ska-
tepark.

Ulice Hořejší nábřeží je určena především automobi-
lové dopravě směřující přes centrum.
Železniční most tvoří zadní hranici pozemku. Zpří-
stupnuje, lávkou pro pěší, protější břeh. Lemuje jej 
bariérová zeleň formou lineárního parku. Ta v bu-
doucnu propojí střed nové čtvrti Smíchov City s ře-
kou.
Dál za most vede měkká přírodní cesta pod topoly, 
zpevňující břeh.

Forma bazénu 

Vodní nádrž sloužící jako městský bazén má být reflexí 
přírodního prostředí zpět do města.

Nemá být ani sbitou dřevěnou venkovskou boudou, 
ani hrubou skalnatou kopií jeskyně.

Chci bazén, který svou artikulovanou formou patří do 
městského prostředí a zprostředkovává vztah s příro-
dou skrze architekturu odkazující k antické a klasicizu-
jící tradici lázní.

Atmosféra

Tématem je navození městské sofistikovanosti - „krásy 
lázní“.

Uvnitř má být čistým, klidným místem pro vnitřní use-
brání a meditaci skrze soustředěný pohyb.

Pro radovánky a rozvernost je samostatně stojící plo-
várna na Vltavě.

Nadhledový zákres návrhu   

Siuace s přízemím návrhuŘez územím a pohled jižní

Širší vztahyNadhledová axonomertie

Pohled ulicí Hořejší nábřeží
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Návrh
Provoz a bilance
Soubor obsahuje jeden padesátimetrový bazén o 8 
drahách, dva relaxační bazény, jedno brouzdaliště 
jeden výukový plavecký bazén pro školy a kluby.  
Výpočtová kapacita plaveckého a relaxačních bazénů 
je 280 návštěvníků. 
Společnou hlavní šatnu/svlékárnu sdílí plavci i návštěv-
níci saun, masáží a terapii v lázeňském domě. 
Z hlavního vstupu jdou oddělenou chodbou děti do 
výukového bazénu a návštěvníci tělocvičny. 
Zaměstnanecká část je umístěná ve vstupní objektu. 

Konstrukční a technické řešení 
Nosnou konstrukci haly tvoří betonová skořepina s 
žebry. Je modelována jako pruská klenba s dvojí křivos-
tí řídící a tvořící křivky. Jednotlivá pole vynáší žebra, kte-
rá tvoří konstrukční rámy společně se sloupy, případně 
jsou sloupy řešeny jako vetknuté. Klenební travé jsou 
efektivním řešením překlenutí rozponu haly.
Zastřešení exeder tvoří skořepinové, čtvrtkulové, vrch-
líky. Skořepinová konstrukce je nejefektivnější nad ide-
álním tvarem, který umožnuje, co nejtenčí konstrukci 
při co nejrovnoměrnějším rozložení zatížení. Použitím 
čtvrtiny kulového vrchlíku je nutné zachytit tahové síly 
– řešením je konstrukce zenitálního prstence, kotvení 
do bočního žebra klenebního travé a žebry na povrchu 

Dispozice a orientace
Bazénová hala je velkorysý betonovou skořepinou kle-
nutý prostor, orientovaný na výhled přes řeku k městu.
Konchou překlenuté exedry na koncích podlouhlého 
prostoru sloužící jako prostor relaxačních bazénu a 
jako prostor svlékárny. Vytváří jedinečné prostory s 
půlkruhovým okulem, uvozující a zakončující plavecký 
„rituál“.
Lázeňský dům hostí sauny a masáže ve své východní 
části. Je otevřený verandou do zahrady, kde s nachází 
ochlazovací venkovní bazén. 
V západní části je umístěna tělocvična a dětský výuko-
vý bazén tato část je přístupná, nezávisle na hlavních 
šatnách, ze vstupní haly zasklenou kolonádou.

Architektonicko - konstrukční řešení
Klenutá reprezentativní hala s bazénem a lázeňský 
dům se třemi trakty, uzavírají vnitřní zahradu a vytváří 
vlastní mnohovrstevnatý svět odkazující k antickým a 
klasicistním lázním. 
Měděná střešní krytina modeluje střešní krajinu nad 
hlavní římsou. Měď je trvanlivou dlouhodobou investici 
do stálého vybavení městské části. 
Pohledový fasádní beton tvoří reliéf „nosných“ pilastrů 
a říms, a plných „nenosných“ výplňových panelů a 
prosklených výplní s hliníkovými okny. Fasádní prv-
ky, prefabrikované pohledové betonové sendvičové 
konstrukce, tvoří tvrdý povrch stavby a její tektonikcé 
pojednání. 

Reflexe návrhu a jeho okolí
Zakončení parku, prodloužení nábřežní zdi a podbřeží 
se zachováním zálivu, sestupu k řece a zklidnění nábřež-
ní ulice formují prostor pro návrh veřejného bazénu.
Ten rozděluji do dvou hlavních objektů, pro zachování 
jeho nízké výšky.
Podlouhlá bazénová hala, která zakončuje park, je po-
stavená na jeho osu. 
Její vstupní objekt se odklání k uliční čáře se vstupem 
kolmým k ulici na Valentince. 
A lázeňský dům, který je orientován kolmo k řece, lemuje 

Obsahuje kanceláře, zázemí občerstvení, zázemí pro 
„mokré“ zaměstnance a přístup do suterénních tech-
nologických provozů bazénu.
 V suterénu nachází podzemní parkování, které v co 
největší míře ponechává prostor zemině vnitřní zahra-
dy, a splňuje minimální požadavek na počet parkova-
cích míst, počtem 36 podzemních parkovacích stání. 
(celkový minimální počet 33 stání – 40 m2 HHP na 1 
stání, městská zóna 02 dle PSP). 
Také se v suterénu ze strany od nábřeží se nacházejí 
pronajímatelné kobky. Část z nich může sloužit jako 
zázemí pro přistavenou městskou plovárnu.
Celková zastavěná plocha 5860 m2. Hrubá podlažní 
plocha 12008 m2. Celkový vnitřní objem 48 700m3.

kulového vrchlíku.
Stěny jsou železobetonové prfebrikované panely s 
výplněmi a pohledovým betonem ze sklocementu. 
Základy stavby jsou postaveny na zakládacích mikropi-
lotách. 
Voda je sváděna do suterénu jímána a využívána k 
závlaze zahrady. Vzduchotechnika je umístěna v patře 
haly nad šatnami a vzduch k ní je přivádě a odváděn 
suteréními prostory. 
Vytápění bude zajištěno vlatní kotelnou, pro nedo-
stupnut preferovaného centrálního zdroje tepla. 
Kanalizační jímka bude přebudována a integrována do 
stavby nábřeží.

Průhledná skla v hliníkových rámech, s folií v ultrafi-
alovém spektru proti dezorientaci ptáků, se střídají s 
opakním pruhovanám bílým sklem a tím vytváří intimní 
atmosféru městských lázeňských prostor uvnitř a zleh-
čují vzhled rekreační stavby, bez zbytečného patosu. 

Pohled na Vyšehrad z relaxačního bazénu. Pohled od železničního mostu

Pohled z protější strany řekyInteríér bazénové haly

Podélný řez a západní pohled na území

Podled na prostor haly

Zákres z parku na konci Hořejšího nábřeží

Pohled z konce „Smíchovské náplavky“

Architektonický detail

Vstupná hala

Pohled západní

k ní přístup a tvoří ukončení nábřežní zdi.
Spoječně vymezují vnitřní zahrad, která stavbu propu-
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