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Dětský hrad
v Karlových Varech na Tuhnické louce
Dětský hrad v Karlových Varech na Tuhnické louce
Autoři: Jiří Poláček, Václav Škarda, Atelier K2
Sochy: Vojtěch Návrat, Chomutov
Investor: Lázeňské lesy Karlovy Vary
Hlavní dodavatel: Tima, s. r. o., Karlovy Vary
Kolaudace: červen 2004
Autor fotografií: Ateliér K2

Koncepce hřiště vychází z gotických principů stavby hradů a opevněných tvrzí. „Časově“ je tedy stavba umístěna do gotiky, do období, ve kterém byly zakládány nové hrady a kdy vznikala nová města, do doby králů,
královen a jiných postav.
Základní úroveň hradu byla vytvořena vyrovnáním terénu v horní části
a násypem v dolní. V násypu na vstupní brány navazují dřevěné schody.
Terénními úpravami je hrad na louce zvýrazněn a pevně zakotven.
Základní obvod hradu tvoří palisáda na půdorysu kruhu o poloměru
13,5 m. Vstupní brány jsou napojeny na stávající pěšiny na louce
Branami je hrad rozdělen na čtyři výseče. V těžišti palisády je umístěn
palác – prolézačka. Palác je osazen na navýšeném plató, spolu se stromy
vytváří siluetu hradu. Na křížení vnitřních cest u paláce je nádvoří. Na obvodu směrem k městu je na palisádě osazena lavice, před kterou je větší
volná plocha na hraní. Západní výseč tvoří ochoz hradu, kde jsou umístěny prolézačky, žebřiny, tabule, skluzavka. V jižním poli jsou houpačky
a kolotoč, ve východním pak kůlové bludiště a kolébačky.
Atmosféru hradu doplňují sochy z dubového dřeva: král, královna, stráže,
kat, bílá paní, strašidla….
Palisáda časem částečně zaroste popínavými rostlinami.

Zádáním investora – Lázeňských lesů Karlovy Vary a města – bylo navrhnout dřevěný hrad pro děti. Záměrem bylo vytvořit zábavné místo
pro děti i rodiče, které má vlastní atmosféru a rozvíjí v dětech fantazii
a touhu po pohybu.
Místo pro hrad bylo vybráno na Tuhnické louce na okraji Karlových Varů.
Jedná se o mírný severní svah, který v horní části navazuje na les, ve
spodní části je vymezen železnicí.
Krása louky spočívá v její rozlehlosti a neporušenosti.
Hrad byl umístěn v těžišti horní části louky pod lesem. Z dálkových pohledů se uplatňuje v přehledné siluetě. Jednotlivé hrací prvky a aktivity
jsou uvnitř hradu. Velikost hradu a jeho jednoduchá forma byly zvoleny
tak, aby hrad na louce nepůsobil směšně, aby neporušil její přírodní charakter, ale byl s loukou v harmonii.
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R eko n s t r u kc e rodinné ho domu
v Praze 6

Rekonstrukce rodinného domu v Praze 6
Klient: soukromá osoba
Autoři: Atelier K2, Jiří Poláček, Václav Škarda
Spolupráce: Jan Albrecht, Tereza Poláková
Projekt: 2005
Realizace stavby: 2005 – 2006
Autor fotografií: Ateliér K2

domu bylo vytvoření současného moderního bydlení při zachování původního charakteru domu a minimalizování náročných stavebních zásahů. Navržené úpravy a detaily mají domu vtisknout výraz pražské vily
a potlačit jeho až sociální charakter. Rekonstruovaný dům má přirozeně
a harmonicky zapadnout do svého okolí, jako by tam stál vždy a nevzbuzoval otázky, za jaké je doby.
Důležitou myšlenkou bylo otevření obytného prostoru domu jižnímu
slunci a zahradě. Navržené materiály se uplatňují ve své ryzosti – jako betonové cihly, štuková fasáda a dílčí kovové a dřevěné doplňky.
Novým hmotovým prvkem se stala „věžová nárožní nástavba“ – vikýř se
sedlovou střechou na východní straně střechy, orientovaný k rozcestí
ulic. Levá část vikýře byla odstraněna. Nástavba není oddělena římsou,
navazuje na fasádu a má charakter nárožní věže. Na západní části střechy byl stávající vikýř přestavěn a zmenšen.
Výrazným prvkem je nově upravená veranda (balkon v podkrovním
patře), která je z režného zdiva z betonových cihel jako původní sokl
domu. Ze stejných cihel jsou nově navrženy venkovní schody a parapety
venkovních oken. Zasklená veranda a schody na zahradu zajišťují otevření a propojení přízemí bytu na jih do zahrady. Vytváří se tak silnější
vztah domu se zahradou.

Pozemek na okraji Prahy se nachází na křížení dvou ulic v klidné zahradní oblasti. Solitérní stavba rodinného domu je umístěna ve velké
vzrostlé zahradě na téměř rovinném terénu.
Dům čistého půdorysu z přelomu 50. a 60. let minulého století odpovídá
stylu tehdejší příměstské zástavby. Byl doplněn o stylově obdobnou
drobnou stavbu prádelny. Hlavní dům je přízemní, konstrukční a dispoziční dvoutrakt se sedlovou střechou s obytným podkrovím, podsklepený. Původní dům měl na střeše mohutný zděný vikýř zakončený
sedlovou střechou a štítem. Při pozdější rekonstrukci domu byl tvar
hlavního vikýře změněn na podélný, přibližně na celou délku domu po
obou stranách střechy.
Předmětem projektu byla přestavba rodinného domu a přestavba bývalé
prádelny na garáž a místnost s krbem. Hlavním záměrem přestavby
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