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Voda, slunce, pohoda, radost, smích, romantika, sport, láska, léto, … život!
Smyslem návrhu je podpořit kvality, pro něž Kamenčák lidé po generace milují. 

Vyzdvihnout a očistit to krásné a jedinečné. Doplnit nové, přinášející komfort a zároveň ctící ducha místa. 
Důležitá je příroda, vše ostatní ať je pokorné a tiché. Křičet tu mají děti, ne architektura a reklamy.

Nové stavby a mobiliář musí být soudobé a jasné, ale zároveň nenápadné a důvěrně známé.
Voda, stromy, tráva, písek, dřevo a kámen.
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10 140 parkovacích míst

11 40 parkovacích míst

8 504 parkovacích míst celkem
    nově vytvořená místa u aquaparku na terénu: 58
    nově vytvořená místa u aquaparku na platformě: 66
    nová celková kapacita u aquaparku: 438
    možnost parkování bus 2x

33 pokladna Aquasvět

34 parkování kol 22+5
       vjezd do autokempu

33 vstup  T. ze Štítného
       pouze turniket
       vjezd jen pro IZS a techniku

33 historický vstup  Přemyslova
       pouze turniket

rozšíření veřejného prostoru před vstupem, 
posun plotu, bezbariérová úprava

nový park, 
venkovní expozice o Kamencovém jezeře

2 kemp 600 ubytovaných

45 veřejné ohniště|celoroční provoz

44 čárkovaně - alternativní mumístění 4* wellness hotelu
      80 lůžek, restaurace, wellnes služby pro veřejnost 600 m2

     |celoroční provoz

45 veřejné ohniště|celoroční provoz

7 celkem 325 kabin|zde 170

7 celkem 325 kabin|zde 95

13 celkem 406 míst sezónní stravování|restaurace Dřevák 70+70

14 celkem 100 míst celoroční stravování|restaurace Dřevák 70

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 48

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 24

31 půjčovna loděk a sportovního vybavení

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

16 6 ploch|antuka

16 6 ploch|písek

16 6 ploch|tráva

16 6 ploch|streetball

17 5 ploch|minigolf

17 5 ploch|stolní tenis

18 250 m2

22+23 provozní zázemí 215 m2

16 6 ploch|tráva

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 36

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

42 rozšíření severního břehu
       jen pokud bude nezbytné
       klidnější využití hlavně mimo sezónu - procházkový okruh
       přístup přes pontonový most „Brána dračích lodí“
      

43 plovoucí sauna|celoroční provoz      

13 celkem 406 míst sezónní stravování|café 30

14 celkem 100 míst celoroční stravování|café 30

32 infocentrum + shop

33 pokladna Přemyslova

34 parkování kol 24+7

3 256 lůžek|(64x4 v chatkách se SZ)

4 stávající chatky zachovány

5 chatky bez SZ nahrazeny novými

22

2 4

DOPORUČENÍ
doporučujeme nebudovat další nákladná parkovací místa, ale 
využít sdílení již stávajícího objemu parkovacích míst u aqua-
parku a zimního stadionu (cca 800), místo toho se soustředit 
na zvyšování kvality a atraktivity jiných druhů dopravy (pěší, 
cyklistická a MHD)

informační tabule - počet 
volných parkovacích míst     
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6 ubytovna zrušena

20 krytý herní prostor v podkroví 150 m2 |celoroční provoz     

9 200 parkovacích míst
    štěrkový trávník

33 pokladna Otvická pláž

34 parkování kol 22+5
       vjezd IZS a techniky

17 5 ploch|lanový park

17 5 ploch|stolní tenis

19 250 m2

19 250 m2

17 5 ploch|trampolínový park

16 6 ploch|písek

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 30

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

13 celkem 406 míst sezónní stravování míst|rychlé občerstvení 30

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

35 WC|Ž:2, M:1+2, I:1

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 60

35 WC|Ž:6, M:2+4, I:1

13 celkem 406 míst sezónní stravování|rychlé občerstvení 8

35 WC|Ž+I:1, M:1

41 využití areálu Banda
       a) extenzivní - příroda, naučná stezka EVL
       b) Beach arena - 4 kurty + zázemí

44 c) wellness hotel|80 lůžek

46 Marina Banda|rozšíření nabídky aktivit  
       vyhlídka na střeše      

47 Marina Banda II|rozšíření nabídky aktivit 

44 nebo čárkovaně alternativní poloha 
       wellness hotelu 4* 
       (vhodnější umístění z hlediska dopravy 
       a životního prostředí než v areálu Banda)      

parkovací stání až pro 3 autobusy        

nová zastávka MHD       

informační tabule - počet 
volných parkovacích míst     

7 celkem 325 kabin|zde 60

7 alt. prostor pro nové kabiny (60)

Legenda materiálů a prvků

Trávník se závlahou

Asfaltová cesta

Kamenná dlažba

Mlat / písek

Nově navržené stavby

Nové výsadby stromů

Dřevěná platforma

Parkoviště pevný povrch

Parkoviště štěrkový trávník

Gril

Ohniště

Výtvarné dílo

Lavičky

Osvětlení

Legenda kapacit

1 ubytovací kapacity: 856 osob
2 kemp 600 ubytovaných

3 chatky 256 lůžek|(64x4 v chatkách se SZ)

4 stávající chatky se sociálním zařízením zachovány

5 chatky bez SZ nahrazeny novými

6 ubytovna Solárium zrušena, viz bod 20

7 převlékací kabinky: 325 kabin 
    odstranění několika objektů kabin u západní pláže, revitalizace starých kabin, 
    odstranění přístaveb a nevhodných funkcí, které se dnes v části kabin nacházejí

8 parkovací kapacity: 504 míst
    rozšíření parkingu u Aquasvěta o 58 míst na terénu a 66 míst na platformě, 

9 Otvická pláž: 200 parkovacích míst

10 Přemyslova ulice: 140 parkovacích míst

11 kemp: 40 parkovacích míst

12 stravovací kapacity: 406 míst k sezení
13 sezónní: 406 míst|restaurace Dřevák: 70+70, café: 30, rychlá občerstvení: 236

14 celoroční: 100 míst|restaurace Dřevák: 70, café: 30

15 sportovní zázemí a hřiště
16 skupinové sporty: 6 ploch|1x antuka, 2x písek, 2x tráva, 1x streetball

17 další sportovní plochy: 5 ploch|minigolf, 2x stolní tenis, lanový park, trampolínový park

18 Venkovní herní prostor pro děti - západní pláž: 250 m2

19 Venkovní herní prostor pro děti - východní pláž: 250 m2

20 Vnitřní herní prostor pro děti: 150 m2

21 provozní zázemí: 265 m2

22 + 23 zázemí pro zaměstnance a skladovací prostory a provozní zázemí: 265 m2

 215 m2 skladů a dílen v novém objektu na místě části restaurace demolovaného
    hotelu „U jezera“ a využití stávajícího objektu vrátnice

30 doporučené požadavky k řešení
31 půjčovna loděk, sportovního a dalšího vybavení

32 infocentrum + shop v novém objektu u hlavního vstupu, navázáno na kavárnu

33 pokladny: 3 pokladny se zázemím, 5 míst vstupů a výstupů s turnikety

34 zázemí pro parkování kol: 3x kryté parkování u každého z hlavních vstupů
       (68x u stojanu + 17x uzamykatelný box) 

35 kapacita WC pro návštěvníky: 53|8 objektů (Ž 39, M 14+26, INV + přebalovací pult: 8) 

40 další požadavky              

41 využití areálu Banda - varianty
       a) extenzivní - příroda
       b) Beach arena|4 kurty a zázemí, možnost nafukovací haly a celoročního provozu
       c) wellness hotel|80 lůžek, důraz na vyskou kvalitu a klid v přírodním prostředí

42 rozšíření severního břehu
       jen pokud bude nezbytné
       klidnější využití hlavně mimo sezónu - procházkový okruh
       přístup přes pontonový most „Brána dračích lodí“

43 plovoucí sauna|celoroční provoz

44 wellness|celoroční provoz
v případě rozhodnutí o výstavbě hotelu, by v areálu tohoto hotelu bylo cca 600 m2 wellness 
služeb, primárně pro hotelové hosty, ale i pro veřejnost

45 veřejná grilovací místa a ohniště|celoroční provoz
3x elektrický gril, tekoucí voda, sezení pro 16 osob u každého grilu
3x kamenné ohniště včetně sezení pro min. 8 osob

46 Marina Banda|rozšíření nabídky aktivit

47 Marina Banda II|rozšíření nabídky aktivit 
vybudování mola a zázemí pro další vodní sporty, včetně možnosti pořádání závodů a exhi-
bicí (vyhlídkové plochy na střechách objektů) 

DOPORUČENÍ
Oteřít nový vstup do zooparku (automatizovaný - pro reizdenty a abonenty) - zkrá-
cení pěší vazby - snížení závislosti na individuální automobilové dopravě

45 3x veřejné grilovací místo|celoroční provoz

45 veřejné ohniště|celoroční provoz
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Vstup T. ze Štítného, resp. nový vstup od aquaparku, M 1:250
Nově zbudovaný vstup z parkoviště u aquparku nahrazuje nevyhovují vstup z ulice T. ze Štítného. Lepší orientace, lepší návaznost na MHD i cyklotrasy. Využití parkovací kapacity velkého parkoviště u aquaparku.

Vstup Otvická pláž, M 1:250
Nově upravený vstup, před vstupem piazzeta se zastávkou MHD, přeorganizovaný prostor hráze s upravenou polohou cyklostezky a přehledným kapacitním parkovištěm. Vjezd IZS a techniky.

Vstup Přemyslova ulice, M 1:250
Nově upravený prostor u historického vstupu, po demolici hotelu zřízen park s venkovní expozicí o Kamencovém jezeře. Nový vstupní objekt s infocentrem, obchodem a kavárnou s celoročním provozem. Do objektu se vstupuje symbolicky přes vodní plochu. Rehabilitace historického vstupu - úprava předprostoru a oplocení, bezbariérové řešení. Nový objekt zázemí krytý směrem do parku zelenou fasádu. 

situace

situace

pohled

řez

půdorys 1 - pokladna
2 - zázemí recepce
3 - wc pro zaměstnance
4 - vstupní turnikety
5 - výstupní turniket

1 4 5 6 78

9

23

6 -uzamykatelné boxy na kola 
     (příp. kočárky) - 5ks
7 - kryté stojany pro kola - 22ks
8 - závora - vjezd do autocampu
9 - oplocení, posuvná brána

pohled

řez

půdorys 1 - pokladna
2 - zázemí recepce
3 - wc pro zaměstnance
4 - vstupní turnikety
5 - výstupní turniket

145
67 8

9

2 3

6 -uzamykatelné boxy na kola 
     (příp. kočárky) - 5ks
7 - kryté stojany pro kola - 22ks
8 - závora - vjezd do autocampu
9 - oplocení, posuvná brána

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2 3

ře
z 4

1

2

ře
z 2

4

ře
z 3

4

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2 3

ře
z 4

1

2

ře
z 2

4

ře
z 3

4

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2

3

řez 4

1

2

řez 2

4

řez 3

4

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2

3

řez 4

1

2

řez 2

4

řez 3

4

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2

3

řez 4

1

2

řez 2

4

řez 3

4

pohled

řez 1

půdorys

3

1

2

3

řez 4

1

2

řez 2

4

řez 3

4

řez 2 - příčný řez objektem zázemí a skladů řez 3 - příčný řez objektem kavárny řez 4 - příčný řez historickým vstupem

1 - historický vstup
2 - recepce / bar

1

4
5

6

7

8

9
10

11

2
3

3 - kavárna - 30 míst
4 - zahrádka kavárny

5 - obchod / expozice
6 -wc pro zákazníky

7 - wc pro zaměstnance
8 - vodní plocha

9 - uzamykatelné boxy na kola
     (příp. kočárky) - 7ks

10 - kryté stojany pro kola - 24ks
11 - objekt zázemí a skladů 

situace

výtvarně naučná expozice o Kamencovém jezeře

bezbariérový chodník 
k historickému vstupu

rampa místo schodiště

doplnění aleje

vstup přes vodní plochu

Ilustrace informačního objektu 
pojednaného umělcem

Ilustrace nového oplocení

zahrádka kavárny otevřená do  parku



pohled

řez

půdorys
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Řezopohled řešeným územím ve směru JIH - SEVER, M 1:1000

Schématická situace bouraných staveb a odstraňovaných povrchů, M 1:4000 Schématická situace kácených stromů a odstraňovaných keřů, M 1:4000

Bistro Otvická pláž, M 1:250
ukázka obecného principu řešení nových objektů toalet a rychlého občerstvení v celém areálu

Banda
Nabízíme tři různě intenzivní možnosti využití areálu:
1. území vrátit přírodě v návaznosti na EVL, doplnit edukační funkcí 
a ponechat jako rozvojovou plochu pro budoucnost (tuto variantu 
doporučujeme).
2. vybudovat Beach arenu – 4 písková hřiště včetně vybavenosti, 
lemovaná zemním valem tvořícím tribuny i ochranu přírodního okolí. 
Možnost doplnit nafukovací halou a využívat celoročně.
3. postavit Wellness hotel – ekologická stavba krytá zemním valem 
(EVL), důraz na kvalitu a klidné přírodní prostředí, lázně těla i ducha, 
celoroční provoz. Restaurace a wellness přístupné i neubytovaným 
hostům. Z terasovitě uspořádaných pokojů výhled na Kamencové 
jezero. 
Další možnosti pro umístění wellness hotelu s 80 lůžky jsou na břehu 
Otvického rybníku nebo na místě stávajícího hotelu Golf klub.

situace

Řezopohled řešeným územím ve směru ZÁPAD - VÝCHOD, M 1:1000

Parkovací platforma před aqua-
parkem, +66 míst

Reorganizované parkoviště, 140 míst Nový park na místě 
odstraněného hotelu. 
Bezbariérová úprava 
historického vstupu. 
Info, shop, kavárna. 
Venkovní expozice o 
kamencovém jezeře.

Nově vysazená alej od historického vstupu k jezeru Dřevěná platforma - 
uvnitř dětské hřiště

Rozšíření 
parkoviště 
před aqua-
parkem, 
+58 míst

Nový vstup 
- přesun 
vstupu z ul. T. 
ze Štítného k 
aquaparku

Nové chatky

Plovoucí 
sauna

Plovoucí 
sauna

Bistro 
Otvická 
pláž

Přesu-
nutá 
cyklo-
stezka 
s alejí

Parking na 
hrázi, štěrkový 
trávník, 
200 míst

Marina Banda
nový objekt zázemí 
vodních sportů s vy-
hlídkovou plošinou 
na střeše

Případné 
rozšíření 
severního 
břehu

Pontonový most „Brána dračích lodí“ - přístup k severnímu břehu, oddělení zátoky vodáků

1 - rychlé občerstvení
2 - zázemí a wc pro zaměstnance
3 - wc pro imobilní + přebalovací pult

1

4

5

6

2

3

4 - wc ženy
5 - wc muži
6 - kryté posezení - kapacita 40 (stoly a křesílka) až 80 osob (pivní sety)

Povrchy a cesty
Dobře založenou cestní síť mírně korigujeme a jasně nastavujeme 
hierarchii vyjádřenou v šířce a materiálu cest (asfalt, kámen, mlat). 
Hlavní provozní cesta areálem zůstává asfaltová šířky 4 m, kraje tvoří 
dvojlinka ze žulových kostek. Podružné cesty jsou z žulové dlažby 
v klasickém obloučkovém vzoru a o šířce 2-3m. Shodně budou 
provedeny i zatěžované plochy v okolí objektů občerstvení a wc nebo 
náběhy křížení cest (vždy z materiálu méně významné cesty). Cesty 
určené výhradně pro pěší budou provedeny v mlatu, šířka dle význa-
mu cesty (1-2m, výjimečně 4m u historického vstupu).

Nové stavby a jejich materiály
Navrhujeme několik nových pavilonů s jednotným konceptem tvoře-
ných subtilní střechou organického tvaru (bezespádová betonová v 
přírodní barevnosti) nesenou tenkými ocelovými sloupky (antracito-
vý komaxit) a pod ní vloženým pavilonem s dřevěnou fasádou z bíle 
olejovaného dřeva (montovaná stavba s dřevěnou nebo ocelovou 
konstrukcí). Jednotlivé pavilony pak mohou být variabilní co do veli-
kosti i obsahu (vstupní objekt, občerstvení, půjčovna, wc, …).

Dřevěná podia
Písčité pláže jasně vymezujeme dřevěnými podii (bíle olejovaný dub, 
ocelová konstrukce) sloužícími i jako sedací/lehací plochy a ohrazení 
i součást dětských hřišť. Východní pláž rozšiřujeme místo dnešní 
zbytečně rozlehlé asfaltové plochy. 

Mobiliář
Navrhujeme nahradit veškerý stávající mobiliář uceleným systémem 
mobiliáře, který je založený na tradičních tvarech a bíle olejovaném 
dřevě v kombinaci s lakovaným kovem. Rozšiřujeme paletu laviček 
o další typy (dlouhá lavička, křesílka, lehátka, houpačky, stolky). 
Doplňujeme veřejná ohniště a grily. Uvedené prvky mobiliáře zvyšují 
atraktivitu areálu i pro celoroční využití. Elektrické grily navrhujeme 
provozovat přes elektronický rezervační systém celoročně.

Pontonový most
Severní břeh doporučujeme rozšiřovat pouze pokud to bude odbor-
ně doporučeno s ohledem na zachování kvality vody. Využívat spíše 
mimo hlavní sezonu jako procházkový (běžecký) okruh, zřídit pouze 
úzkou mlatovou stezku doplněnou o několik laviček a zastavení nauč-
né stezky. Přístup od Dřeváku po pontonovém mostě, který může být 
atraktivní např. pro závody dračích lodí. Záliv ponechat loděnici bez 
vstupu veřejnosti.

Sauna
Jezero doplňujeme o plovoucí saunu s možností přemisťování po 
jezeře a celoročním provozem.


