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Jezero Ullswater se nachází ve Velké Británii, v regionu Severozápadní Anglie, v hrabství Cumbria, v části nazývané Lake District (Jezerní oblast). Leží zhruba ve třech čtvrtinách cesty mezi 
konurbací Liverpool -Manchester a městem Glasgow. Od Londýna je vzdáleno zhruba 450 km; od hranic se Skotskem 45 km. 

Oblast je jednou z nejdůležitějších přírodně lokalit v celé Velké Británii. Na relativně malé ploše se zde v husté koncentraci nachází prvky ve zbytku země méně časté, především jezera a hory. Oblast je jednou z nejdůležitějších přírodně lokalit v celé Velké Británii. Na relativně malé ploše se zde v husté koncentraci nachází prvky ve zbytku země méně časté, především jezera a hory. 
Obé bylo do své současné podoby zformováno v období posledního glaciálu (doby ledové). Důsledek působení ledovců je jasně rozpoznatelný na zdejších jezerech - ta vznikala v jimi 
vytvářených dlouhých úzkých údolích tvaru písmene “U”. Jezera jsou zde tedy zpravidla podlouhlého tvaru. Ullswater má kupříkldau při své délce 10 km průměrnou šíři pouhého půl kilometru. 
Kromě toho se v oblasti nalézá i nejvyšší vrchol Anglie - Scafell Pike (978 m.n.m.). Neobyčejné přírodní podmínky oblasti měli za následek její vyhlášení Národním parkem o výměře takřka Kromě toho se v oblasti nalézá i nejvyšší vrchol Anglie - Scafell Pike (978 m.n.m.). Neobyčejné přírodní podmínky oblasti měli za následek její vyhlášení Národním parkem o výměře takřka 
2300 km². Ten každoročně navštíví na 17 miliónů turistů (údaj za rok 2007). 

Oblast má velmi malebný charakter tradičního anglického venkova. Díky častým srážkám je travní pokrytí velmi husté a sytě zelené. S tím souvisí i další typický projev regionu - před v Česku Oblast má velmi malebný charakter tradičního anglického venkova. Díky častým srážkám je travní pokrytí velmi husté a sytě zelené. S tím souvisí i další typický projev regionu - před v Česku 
běžnějším využitím půdy pro pěstování plodin zde dominuje chov zvířat, konkrétně ovcí. Celkový obraz zelených zvlněných kopečků posetých bílými tečkami ovcí doplňuje ještě jeden prvek, 
pro lokalitu příznačný, a tím je kámen. Z kamene jsou vystavěny zídky, jež oddělují jednotlivé louky, a kámen je i nejčastěji užívaným stavebním prvkem oblasti. Díky existenci horstev zde byl 
kameny vždy dostatek; v oblasti se nachází hned několik lomů těžících hlavně pískovec, žulu a vápenec. Jak dokládají přiložené fotografie, prakticky veškerá stavení, nacházející se v Národkameny vždy dostatek; v oblasti se nachází hned několik lomů těžících hlavně pískovec, žulu a vápenec. Jak dokládají přiložené fotografie, prakticky veškerá stavení, nacházející se v Národ-
ním parku, jsou domy tradičního a uměřeného stylu. Tomuto charakteru se evidentně přizpůsobují i novostavby, jejichž fasády jsou rovněž z kamene, v tomto případě však již neplnícího 
nosnou funkci. 

Zadání soutěže na nový objekt Ullswater Yachtu Clubu bylo vyprovokováno zvýšením hladiny Ullswateru v roce 2009 o bezmála dva metry, v důsledku čehož byla stávající budova z velké části 
zaplavena. Ta byla prostou dřevěnou boudu s kamennou podezdívkou a klubovnou otevřenou velkými okny směrem na jezero. Tento poměrně spartánsky působící objekt je odůvodnitelný 
charakterem jachtklubu - ten totiž není komerčním, nýbrž sportovním a tréningovým. Soutěž počítala nejen s novostavbou trvalejšího rázu, ale i celkové navýšení kapacit a zvětšení prostor. V 
této fázi bylo od projektu požadován dvoupodlažní objekt, přičemž v patře se měla nacházet hlavní klubovna s barem a kuchyňkou; v přízemí poté jednak provozní zázemí jachtklubu a rovněž této fázi bylo od projektu požadován dvoupodlažní objekt, přičemž v patře se měla nacházet hlavní klubovna s barem a kuchyňkou; v přízemí poté jednak provozní zázemí jachtklubu a rovněž 
šatny se sociálními zařízeními pro muže i ženy. Zadání také počítalo se zpřístupněním objektu tělesně postiženým.
Tento program byl po dohodě s vedoucím ateliéru rozšířen o plnohodnotnou restauraci a možnost ubytování. Ačkoliv by se mohlo zdát, že pro zdejší sportovní zařízení by to znamenalo 
značnou zátěž, je pořeba zde uvést na pravou míru aktuální situaci jachtklubu - záplavami poničený objekt byl totiž na náklady uhrazené pojišťovnou zrekonstruován do původního stavu; ve 
světle této skutečnosti se tedy zdá demolice objektu v současném stavu a jeho nahrazením objektem o něco větším, ale ne tolik rozdílným, jako velmi nepraktické řešení. Cestou by se mohlo 
stát spíše povýšení celého areálu na ústřední sportovní a soutěžní přístav Ullswateru a snad i celého Lake Districtu. Se zvýšenou návštěvností by pak souviselo právě zbudování navazujících stát spíše povýšení celého areálu na ústřední sportovní a soutěžní přístav Ullswateru a snad i celého Lake Districtu. Se zvýšenou návštěvností by pak souviselo právě zbudování navazujících 
provozů (ubytování, restaurace), které by časem mohli zajistit další finanční zdroje, jdoucí zpět do jachklubu. 
Obzvlášť otázka ubytování je zde víe nž smysluplná, jelikož okolí nabízí prakticky jen dva typy možností - buď kempy anebo drahé hotely a penziony, vzešlé převážně z rozlehlých venkovských 
sídel. Je s podivem, že zrovna tyto dva typy ubytování jsou na opačných pólech nabízených služeb a samozřejmě i cenových relací. Proto existence prostého, ale  kvalitního ubytování za 
odpovídajícíc ceny, navíc přímo v místě přístaviště, by mohl znamenat onu zlatou střední cestu pro řadu návštěvníků.
Posledním obohacením původního programu je potom snaha řešit otázku skladování lodí mimo sezónu. Ty v současné době totiž nepříliš organizovaně stojí různě po celém pozemku jachtkPosledním obohacením původního programu je potom snaha řešit otázku skladování lodí mimo sezónu. Ty v současné době totiž nepříliš organizovaně stojí různě po celém pozemku jachtk-
lubu a v zimním období jsou přímo vystaveny nepříznivým klimatickým podmínkám, které jim pochopitelně neprospívají. Současně ale vzhledem k již zmiňovanému nekomerčnímu charakteru 
areálu lze jen stěží počítat s rozlehlým krytým objektem a přesunům obrovských bloků zeminy.
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Budova je navrhnuta jako dvoupodlažní, přičemž hlavní vstup (směrem od silnice) je vlivem sklonu terén umístěn ve vyšším z nich, označeném jako 1.NP. Nižší podlaží (1.PP) je z této strany 
zahloubeno v zemi. Z pohledu od jezera jsou patrná obě patra objektu. 

Nosným prvkem objektu jsou keramické tvárnice.Tento systém byl vybrán s ohledem na relativní statickou nenáročnost objektu,  nízky počet podlaží a celkovou ekonomickou výhodnost. Nosným prvkem objektu jsou keramické tvárnice.Tento systém byl vybrán s ohledem na relativní statickou nenáročnost objektu,  nízky počet podlaží a celkovou ekonomickou výhodnost. 
Budova je založena na železobetonových pasech, procházejících pod těmito nosnými stěnami. Jedinou  vyjímku, co se založení týče, představuje západní výběžek objektu. Ten je s ohledem 
ke značné vykonzolovanosti horního podlaží v místě, kde se nachází restaurace, založen na pilotách (viz řez B-B́).   

Obvodové nosné zdi jsou řešeny jako sendvič; s již zmíněnými keramickými tvárnicemi coby nosným prvkem (tl. 300 mm). Od této vrstvy směrem ven následuje tepelná izolace (tl. 100 mm), Obvodové nosné zdi jsou řešeny jako sendvič; s již zmíněnými keramickými tvárnicemi coby nosným prvkem (tl. 300 mm). Od této vrstvy směrem ven následuje tepelná izolace (tl. 100 mm), 
větraná mezera (tl. 50 mm) a kamenný obklad (tl. 150 mm, povolená odchylka 10 mm), kotvený ocelovými kotvami. Fasáda má tedy charakter režného lomového zdiva. Použitým kamenem je 
vápenec z nedalekého lomu (v místě styku se zemí je kvůli zemní vlhkosti nahrazen žulou podobné barvy a struktury). Vizuálně viz “Architektoniký detail”.

S ohledem na zachování jednotného působení fasády jsou dveře do skladu jachtklubu i vrata do dílny řešeny jako ocelové rámy, jejichž vnější strany jsou vyplněny zdivem shodným s fasádou, S ohledem na zachování jednotného působení fasády jsou dveře do skladu jachtklubu i vrata do dílny řešeny jako ocelové rámy, jejichž vnější strany jsou vyplněny zdivem shodným s fasádou, 
avšak o tloušťce 50 mm (povolená odchylka 5 mm). Veškerá okna mají jednotný rozměr (rozměr otvoru 2000 x 400 mm) a jsou vsazena do nosné části zdi; s překladem z  
keramicko-železobetonových prefabrikátů. Překlad otvoru v kamenném zdivu tvoří ocelové prvky s antikorozní úpravou, opatřené zarážkami pro zamezení možného vyboulení zdiva  nad nimi.

Stropní konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové panely, navržené na celou šířku vzdálenosti nosných stěn  (vnitřní rozměr 7800 mm), bez nutnosti další podpory v poli. Vyjímku tvoří Stropní konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové panely, navržené na celou šířku vzdálenosti nosných stěn  (vnitřní rozměr 7800 mm), bez nutnosti další podpory v poli. Vyjímku tvoří 
strop nad centrálním prostorem 1.NP, který je proražen světlíkem eliptického tvaru, přičemž zbývající “kouty”, jež nemohou využít prefabrikovaných panelů, jsou dobetonovány z monolitického 
železobetonu. Ten je ve všech čtyřech rozích podpořen ve zdi skrytými sloupy (železobeton, průřez 250 x 250 mm). 

Vyjímku jak ve vertikální, tak v horizontální konstrukci, tvoří již uvedení vykonzolovaná hmota restaurace. Zde je užito keramických tvárnic o poloviční tloušťce (150 m) a nosnou funkci přebírá Vyjímku jak ve vertikální, tak v horizontální konstrukci, tvoří již uvedení vykonzolovaná hmota restaurace. Zde je užito keramických tvárnic o poloviční tloušťce (150 m) a nosnou funkci přebírá 
příhradová konstrukce z válcovaných ocelových profilů. Horizontální konstrukce je špřažená ocelovo-betonová.

Střecha objektu je navržena jako  rovná zelená střecha přírodního charakteru. Počítá se s výsadbou bylin, nikoli však dřevin. Předpokládaná hmotnost souvrství činí 150 - 170 kg/m², jeho výška Střecha objektu je navržena jako  rovná zelená střecha přírodního charakteru. Počítá se s výsadbou bylin, nikoli však dřevin. Předpokládaná hmotnost souvrství činí 150 - 170 kg/m², jeho výška 
poté 150 mm. Zabránění nadbytečného hromadění vody a její odvod zajistí drenážní nopová folie. Střecha nevyžaduje dodatečné umělé zavlažování. Vyjímku v charakteru střechy tvoří  vykon-
zolovaná část restaurace, kde je z důvodu nepřetěžování tohoto prvku navržena střecha lehkého typu (hmotnost 50 kg/m², výška souvrství 50 mm). 

Centralizovaná technická místnost se nachází v 1.PP, je dobře přístupná od hlavní komunikace a obsahuje kotel, rozvod elektroinstalací s transformátorem a vzduchotechnickou jednotku.

Vzhledem k podmíněné přístupnosti objektu i pro tělesně postižené, jsou zrcadla obou hlavních veřejných schodišť osazena hydraulickými plošinami.

Dešťová voda je odváděna do jezera. Splašková voda směřuje do čističky na pozemku jachtklubu, nacházející se poblíž hlavního vjezdu do areálu.

Popis konstrukce loděnic je obsažen v části věnované výhradně jim.
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