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LETNÍ HALA V LETENSKÝCH SADECH / ALŽBĚTA NOVÁKOVÁ

AXONOMETRIE ÚZEMÍREUSE SCHEMA / NOVÉ KONSTRUKCE

LETNÍ HALA / SOUČASNÝ STAV ŘEZY ÚZEMÍM 1:500

REUSE SCHEMA / BOURANÉ KONSTRUKCE

ŠKOLA ARCHITEKTURY / AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Letní hala v Letenských sadech / Alžběta Nováková
K projektu letní haly v Letenských sa-
dech přistupuji jako k adaptaci stávající 
tenisové haly. V době, kdy denně řešíme 
recyklaci, je pro mě zásadní naučit se 
pracovat se stávajícím. Je téměř neomlu-
vitelné stávající konstrukci ze 70. let, 
která svou životností, rozměry i statikou 
stále vyhovuje, zbourat a na pozemku 
umístit halu novou. Tímto rozhodnutím a 
cestou rekonstrukce přicházím jako ar-
chitekt o mnoho možností - urbanistická 
situace i objem objektu jsou již defi-

novány a je třeba je akceptovat, přestože přinášejí mnoho nevýhod.
Obraz nové podoby haly vychází z kontextu místa - park s pavilon-
ovými stavbami, dřevěný kolotoč a letenský zámeček v blízkosti. Vy-
cházím také z obrazu pergoly, která stávala v blízkosti klubu LTC od 
architekta Kozáka. Nová pergola, která propojuje oba dva pozemky a 
zároveň interiér s exteriérem je výchozím bodem představy. 
Podobně jako ke konstrukci se stavím i k celému pozemku. Cenné 
stromy zanechávám stát a pouze je obestavuji pergolou, která místo 
prováže a zabydlí. Pergola se částečně obrací i k předprostoru LTC a 
navazuje na jeho verandu. Společný prostor osazuji velkou lípou a do-
plňuji mobiliářem. Ůzký prostor mezi oběma objekty je uměle osvícen. 
Jediná větší terénní úprava je provedena na straně předefinovaného 
parkoviště směrem k budovám Národního technického a Národního 
zemědělského muzea. Je odstraněn násyp a terén se snížil tak, aby se 
hala dala bezproblémově zásobovat a byla bezbariérově přístupná. 
Řešená zahrada s pergolou se díky tomu ocitá za nižší zdí, je vyděle-
na z prostoru parkoviště a obrací se spíše k parku. 
Stávající hala je rozšířena o minimální dvoupodlažní přístavbou -  
v úrovni terénu se nachází kuchyň a toalety, o patro níže šatny a 
zázemí. Kolem haly je přistavěna pergola, jejíž rastr vychází ze stáva-

jící konstrukce a probíhá téměř přes celý pozemek. V hustě zarostlých 
částech téměř splývá a hala není skrz stromy vidět. Zatímco ex-
teriérové dřevo haly a pergoly je stříbřité a zešedivěné konstantě še-
dou lazurou, interiér, jehož obraz původně vycházel z japonizujících 
interiérů, je světlý. Konstrukce se propisuje i do interiéru, zesiluje 
repetetivnost prostoru. Tělocvična je doplněna úzkými samonosnými 
dřevěnými ochozy, které připomínají konstrukci pergoly, propojují halu 
podélně i příčně a v úrovni haly slouží jako nářaďovny. Tyto ochozy 
mírně zkracují maximiální doporučenou délku doběhů pro kodifiko-
vané tenisové hřiště, zanechávají jej však plně funkční pro běžnou 
hru. Pokud by byl požadavek na zachování těchto vzdáleností zásad-
ní, šlo by jej vyřešit např. posunutím jedné z betonových stěn stáva-
jící vany. Podlaha haly je z modrého PVC a je mírně lesklá. Podhled 
tvoří akrylové desky v kazetovém dřevěném rámu, které propouštějí 
rozptýlené světlo - osvětlení je spolu s podhledem a vybavením pro 
tělocvičnu zavěšeno na stávající konstrukci. Hala je velkoryse prosk-
lena, před sluncem ji kromě přesahující střechy chrání také světle 
modré interiérové závěsy z těžké tkaniny. 
Na pergole, která je místy pokryta ocelovou sítí samovolně rostou 
popínavé rostliny pro vytvoření stínu - břečťan a akébie. Vyrůstají pří-
mo ze země. Dále jsou některá místa osázeny tzv, samoregulačními 
záhony s vyššími travami (např. s ozdobnicí čínskou) a cibulovinami. 
Tyto záhony nepotřebují mnoho údržby. Na pozemku jsou kromě stá-
vajících stromů nově dosázené javory. Předpokládá se využití vody 
sesbírané za střechy haly na zalévání rostlin a stromů na pozemku. 
Pergola se používá jako přístřešek, polo-venkovní kuchyně či dětské 
hřiště. Tam, kde je dětské hřiště, se tráva mění v zeleně nabarve-
nou štěpku, aby byly dodrženy požadavky pro dopadové plochy a 
zároveň vizuálně splývala s trávou. 
V předprostoru muzejí, který je sjednocen dlažbou ploch pro auta 
i chodce, je vysázen nový pás stromů - jinany a jerlíny - s vysoko 
položenými korunami, pár lavičkami a vodním prvkem. 

INTERIÉR LETNÍ HALY

PERSPEKTIVA Z LETENSKÝCH SADŮ
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INTERIÉR PŘISTAVĚNÉ PERGOLY


