
zázemí + provoz

komerční parter

wellnes

venkovní wellness zóna

zázemí  plovárna

restaurace

parkoviště

šatny + sprchy

kavárna/ mokrý bar

recepce fitness

fitness

vstup plavecký bazén

vstup plovárna

vstup wellness 

plavecký bazén vnitřní 50 m

plavecký bazén venkovní 25 m

rekreační bazén venkovní 20 x 15 m
dětské brouzdaliště
venkovní sprchy
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PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Navrhovaný objekt v sobě zahrnuje jak 3 primární provozy- městký 

bazén, wellness a venkovní plovárnu tak doplňkové využití objektu- 

komerční plocha k pronájmu, restauraci a fitness. Všechny vstupy 

jsou řešeny ze uliční strany pozemku. Po délce objektu je doplněna 

loubím s komerčním parterem a uprostřed pozemku se nachází hlav-

ní vstup do všech provozů. Všechny vstupy jsou řešeny ze uliční strany 

pozemku. Po délce objektu je doplněna loubím s komerčním parte-

rem a uprostřed pozemku se nachází hlavní vstup do všech provozů. 

Samotné lázně, v níchž se mísí  tři zmiňované provozy jsou navrhnuté 

tak, aby měly jedno hlavní společné zázemí a snížila se tak náročnost 

na údržbu. V zázemí šatny se nachází 273 uzamykatelných dvojskří-

něk, ketré dokáží obsloužit 546 lidí, hromadné šatny a šatny pro inva-

lidy. Kavárna v objektu je řešena z jedné strany u východu z šaten pro 

veřejnost, zejména pro návštěvníky lázní a z druhé strany jako morký 

bar pro obsloužení bazénové haly. V letním období tak tento mokrý 

bar slouží zase pro venkovní plovárnu.

Důležitým principem v návrhu byla podmínka, aby všechny tři provo-

zy mohly fungovat nezávisle na sobě. Toho jsme docílila komunikační 

halou která přímo navazuje na zázemí šaten a sprch a nabízí tak 3 

jednotlivé vstupy: do hlavní bazénové haly, na venkovní plovárnu, do 

wellness v 1NP. Venkovní provoz tedy obsluhuje stejné zázemí jako 

u plaveckého bazénu a je zároveň doplněno o hygienické zázemí a 

převlékací kabiny u východu k řece v 1NP. To je umístěno schválně v 

úrovni řeky, tak aby sloužilo zejména pro přechod mezi plovárnou a 

prostorem řeky, kde se návštěvníci lázní mohou také koupat nebo trá-

vit čas na zatravněné ploše stíněné stromy. U východu je také umís-

těna vrátnice a je zde možný tedy úplný i východ z objektu a vrácení 

náramku. Toto venkovní zázemí taktéž slouží pro wellnes zónu v 1NP, 

kde je navrhována také venkovní relaxační zóna s lehátky navazující 

na prostor řeky a snadný přístup k ní.  V období mimo letní provoz 

může být celá část venkovní plovárny zpřístupněna veřejnosti, kde 

se prostor může přeměnit na multifunkční využití- kluziště, koncerty 

apod. V garážích je kapacita 43 parkovacíh stání, podle PSP je mini-

mální počet 23.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek, na kterém je návrh situován skrývá velký potenciál ať už 

polohou či výhledy a celkovým propojením s okolím. Velkým problé-

mem je zde ale dnešní využití pozemku jakožto fotbalového stadionu, 

který je oplocený a je přístupný pouze na omezenou dobu a omezený 

účel. Oplocení pozemku tak tvoří fyzickou, sociální a vizuální barié-

ru pro kolemjdouícho člověka. Hlavním motivem mého návrhu bylo 

dům zasadit a navrhnout tak, abych tuto bariéru odstranila, ale záro-

veň využila co nejvíce obvodu nábřeží ve prospěch domu.  Zasazením 

do terénu tak, aby z ulice Hořejšího nábřeží viděl na protější vrchol 

Vyšehradu jak projíždějící auto tak člověk. Dalším problémem je zde 

nepropustnost uzemím s velkou rozlohou a špatný přístup k nábřeží 

řeky, které navazuje na Smíchovskou náplavku. Toto propojení není 

rovněž důstojné a tak navrhují rozšíření toho pruhu, který pokračuje 

až k samotnému cípu pozemku, kde se napojí na Strakonickou ulici.  

Říční krajina samotného nábřeží má výrazný krajinný ráz, který v ná-

vrhu částečně zachovávám v podobě rostlého pruhu zeleně kolem 

řeky, který zároveň poskytuje stín. Na tento pruh v jedné části na-

vazuji betonovým schodištěm zajišťující snadný přístup do řeky a  

dřevěné molo rámující středovou panoramatickou část s hlavním 

výhledem na Vyšehrad. Na toto molo navazuje i molo se zastávkou 

přívozu, který obsluhuje trasu Výtoň- Císařská louka- Kotevní. Další 

urbanistickou osou je pak propojení pozemnku s plánovanou lávkou 

na Císařskou louku. V těsné blízkosti na pozemku stojí budova spor-

tovního areálu Erpet centrum, která nyní hlavně slouží jako golfový 

klub. Svým využitím nabízí tak propojení s navrhovanými lázněmi ja-

kožto území pro sport a rekreaci. Toto propojení pak dále funguje i s 

navrhovaným charakterem Císařské louky.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hmota objektu se skládá z několika úrovní. První je 1NP ko-

pírující řeku a vytvářející tak nábřežní prostor, který svojí ší ř-

kou vytváří spíše intimní městský prostor. Výškově tato hmo-

ta zase navazuje na nábřežní zdi vedlejší náplavky a vytváří tak 

nízký „sokl“ domu, který slouží jako venkovní plovárna. Další úrovní je  

kvádr se samotným plaveckým bazénem. Ten je orientován po prou-

du řeky a po celé své délce komunikuje s exteriérem prosklenou plo-

chou. Tento kvádr dotváří ochoz ze sloupů, které rámují venkovní pla-

vecký bazén. Dům má několik důležitých os ve směru k řece. První 

osa navazuje na železniční most a začíná tak průhledem na řeku, kte-

rý je lemován sloupořadím a zvýrazňuje tak nástup k ní. Další důleži-

tou osou je přímka znázorňující směr k Vyšehradu, kterou akcentuji 

ustoupením prostřední hmoty a vytvářím  tak prostor s panorama-

tickým výhledem. Třetí osou, která ohraničuje dům je osa směřující a 

kopírující propojení na Císařskou louku. 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ 

ŘEŠENÍ
 

Železobetonová konstrukce domu je jasně přiznaná a dána obvo-

dovými sloupy, které ho i tvarově definují.  Po obvodu jsou částeč-

ně odskočené do exteriéru a u fasády bazénové haly jsou na rozhraní 

exteriéru a interiéru. Tohle nestandartní řešení je dle referenčních re-

alizací umožněno na principu dvojího sloupu s přerušovaným tepel-

ným mostem. Na sloupy v části bazénové haly pak navazují příčně i 

podélně ztužené železobetonové trámy. Konstrukce stropu je v hala 

přiznaná a osvětlení haly je tudíž řešeno viditelnou kabeláži na povr-

chu. Mřížky vzduchotechniky jsou umístěny po delších stranách ba-

zénu v podlaze. Svislé konstrukce jsou v nenáročnějších provozech 

pohledové a mokrých provozech jsou obložený velkoformátovou ke-

ramickou protiskluzovou dlažbou. Dalším používaným doplňkovým 

materiálem je povrchově ošetřené dřevo, které se objevuje jak v exte-

riéru tak interiéru.
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VSTUPY

K... komerční parter
R...restaurace
P...parkoviště
Z...zásobování, zaměstnanci
Hl. O....městské lázně/ fitness
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1.1. VSTUP
recepce

kancelář

šatna zaměstnanci administrativa

jednací místnost, čajová kuchyň,wc

toalety veřejnost

1.2. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
technický velín

serverovna

rozvodna slaboproudů

rozvodna NN

trafo + rozvodna VN

komunikace zaměstnanci

sklad

chlorovna

kotelna

dílna se skladem

sklad bazénové chemie

vzduchotechnika

technologie plavecký bazén

technologie wellness

technologie venkovní bazén

1.3. ZÁSOBOVÁNÍ
sklad odpadu

komunikace zaměstnanci „špinavý“ provoz

1.4 SKLADY RESTAURACE/ BAZÉNOVÉ KAVÁRNY
šatna

toelety

šatna zaměstnanci

otevřená kuchyně

zázemí kuchyně

1.5. RESTAURACE
šatna

toelety

šatna zaměstnanci

otevřená kuchyně

zázemí kuchyně

1.6. KOMERČNÍ PROSTORY K PRONÁJMU
sklady

zázemí

1.7. VSTUP ZAMĚSTNANCI, ZÁSOBOVÁNÍ LÁZNĚ
šatna zaměstnanci

sklady

1.9. KOMUNIKACE MOKRÝ PROVOZ
1.10 RECEPCE WELLNES
sklad čistého prádla

sklad špinavého prádla

masáže

1.11. WELLNESS
relaxační bazén

sauny- parní, finská, infra

koupele- 2 x výřivé vany, studená koupel

toalety

úklidová místnost

venkovní zóna wellness

1.12.VENKOVNÍ PROVOZ PLOVÁRNA
venkovní plavecký bazén 25 m

relaxační bazén 20 x 15 m

dětskébrouzdaliště

venkovní sprchy

terasy

1.13 GARÁŽE

2.1. KAVÁRNA
2.2. MOKRÝ BAR
2.3. ZÁZEMÍ LÁZNĚ
šatny s uzamykatelnými skříňkami

skupinové šatny

šatny invalidé

sprchy, osušovna, toalety

2.4. BAZÉNOVÁ HALA ZAMĚSTNANCI
úklidová místnost hala

wc zaměstnanci mokrý provoz

plavčík

ošetřovna

sklad pomůcek

2.5. PLAVECKÝ BAZÉN 50 m
2.6. PLOVÁRNA
venkovní plavecký bazén 25 m

rekreační  bazén 20 x 15 m

dětskébrouzdaliště

venkovní sprchy

terasy

3.1. RECEPCE FITNESS
recepce/ bar 

šatny a zázemí zaměstnanci

sklad

3.2.FITNESS
šatny muži

šatny ženy

cvičící sál

cardio zóna

posilovna

3.1. RECEPCE FITNESS
recepce/ bar 

šatny a zázemí zaměstnanci

sklad

3.2.FITNESS
šatny muži

šatny ženy

cvičící sál

cardio zóna

posilovna
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