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“Kameny mají určitou vlastnost, která se vymyká rozumu : stárnou jinak, když trpělivě slouží 
lidem a jinak, když se jim proud života zdaleka vyhýbá. Lidmi opuštěné vypadají, jakoby schly a 

praskaly jako zemská kůra po léta nedotčená vodou. Lidmi navštěvované houstnou a tvrdnou 
jako kůra věčně živého stromu. A je tomu tak i v případě, že přítomnost člověka znamená jen 

přítomnost paměti, a ne starostlivé ruky.”

GUSTAW HERLING GRUDZINSKI, OSTROV A JINÉ PRÓZY (2000)
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O.Hejda, M. Chaloupková, T. Komárková, URBANISMUS - ÚVOD

HRANICE MĚSTA A KRAJINY

Lom Zbraslav postupem času vrostl do města za padesát let se vyčerpáa askončí těžba. Co bude 

s místem dál?Na tuto otázku se snažíme odpovědět v našem výzkumu. Prostor lomu jsme rozdělili na 

koridory-sloty, které ” programujeme architekturou”. Spíše než o konkrítní stavby nám šlo o stanovení 

limitů a kapacit místa. Abychom to však mohli udělat, museli jsme je nejprve navrhnout.

Teze zadání:

Témata semestrálních úkolů sledují dlouhodobé cíle ateliéru. Ve čtyřech semestrech jsme se věnovali 

problematice současných měst z hlediska jejich vnitřního rozvoje. Výsledky naší práce jsou shrnuty 

do projektu s názvem [anastomosis] – propojené město (www.anastomosis.cz). Následující dva se-

mestry jsme se zaměřili na řeku Vltavu jako veřejný prostor a zkoumali jsme její potenciál na tématech 

plovoucího domu a vltavských ostrovů. Náš současný zájem se zaměřuje na konflikt měst s krajinou. 

Klademe si otázku, jak definovat hranici města a krajiny. Lze to udělat současnou architekturou? Jak 

revitalizovat krajinu zničenou průmyslem? Jak tyto jizvy zacelit?

Místo:
 

Lom Zbraslav – levý břeh Vltavy

Úkol a jeho cíle:

Zbraslavský kamenolom vykrojil hlubokou jizvu do krajiny kolem řeky Vltavy. Jizvu jsme zacelili pros-

torovou strukturou kopírující původní topografii místa. Tato výplň je navržena rastrem z betonových 

zdí postavených kolmo na řeku. Zdi mají šířku 0,5 metrů a jsou v osové vzdálenosti 12 metrů. Stěny 

vytváří rovnoběžné koridory – prostorové parcely k zastavění. Každý student, každá studentka si může 

vybrat jeden koridor (šířka 11,5 metrů, délka dle umístění v lomu od 20 m do 450 m) a navrhne do něj 

vlastní objekt a funkci, které dají tomuto místu nový smysl. K úkolu lze přistupovat jako k řešení jednoho 

domu nebo jej řešit jako celý urbanismus. Možnosti jsou různé: muzeum geologie, lodní doky, lyžařské 

centrum, nové město … 

2000 2003 2007 2011

ÚVOD
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KAMENOLOM ZBRASLAV

Těžba v kamenolomu u Zbraslavi začala okolo roku 1900, kdy na levém břehu řeky Vltavy postupně 

vznikaly malé stěnové lomy. V té době byly těžba i zpracování prováděny převážně ručně. Až od 

roku 1920 přichází změna a zpracování kamene je prováděno strojně. Postupně jsou tyto malé lomy 

rozšiřovány, což je důvodem, proč v roce 1947 jsou spojeny v lom jeden. Největší rekonstrukce a 

modernizace lomu byla provedena v roce 1977.

Těžba je soustředěna na tyto horniny: spilit, tufit, břidlici. Cesta k získání kameniva pro všechny oblasti 

stavebnictví začíná primárním rozpojováním, kterým se za pomoci trhacích prací získá rubanina, vhodná 

pro další úpravu. Primární rozpojování se v současné době provádí odstřely, kterými se z rostlého 

skalního masivu oddělením získá „rozval“ vhodné kusovosti. Dále je rubanina nakládána a dopravována 

na úpravárenské linky, kde je zpracována na hotové výrobky.

Díky kvalitě místních hornin je kamenolom důležitým dodavatelem drceného kameniva pro oblast celé 

Prahy a v současné době patří lom Zbraslav k největším producentům drceného kameniva v celé 

České Republice. Navíc společnost KÁMEN Zbraslav spol. s.r.o., jež kamenolom od roku 1994 vlastní, 

zde provozuje i betonárku a dopravu betonových směsí.
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Double Negative jsou dva zářezy ve východní hraně Mormon Mesa v Nevadě. Dílo umělce Michaela Heizera z roku 
1969. Bylo to vůbec jedno z prvních děl landartu. Rýhy jsou dohromady 500 m dlouhé, 15 m hluboké a 9 m široké. 
Pro vytvoření díla bylo odtěženo 218 000 tun  kamene. 
Zajímavé je, že v našem zadání mají prostory mezi zdmi podobný charakter jako kterého docílil Heizer u Double 
Negative. Jsou ale 11,5 metrů široké, do 450 metrů dlouhé a  až 120 metrů vysoké.
Heizer vybízí diváky k zamyšlení nad vztahem země a umění. Dílo se skládá více z toho co bylo, než z toho co právě 
teď je. Něco bylo odebráno a toto odebrání se ustanovilo kreativním činem. Tímto to je “negativní” prostor. A v 
momentě kdy rýha projde přes rokli je to “dvojí negace“ jak napovídá název.
Heizer nic nepřidal. Jen ubral.

Kamenolomy také jen ubírají.
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PŘÍKLADY VYUŽITÍ LOMů ZE ZAHRANIČÍ A ČECH

Obnova těžebních prostorů v ČR

Základním dokumentem, kterým se řídí obnova území po těžbě, je tzv. plán sanace a rekultivace. Větší 

těžebny (otevírané na tzv. výhradních ložiscích) podléhají v plném rozsahu povolování podle horního 

zákona (zákon č. 44/1988 Sb.) a dalších báňských předpisů. Těžební organizace ze zákona vytvářejí 

finanční rezervu pro činnosti prováděné po ukončení těžby. Tyto finanční prostředky jsou používány 

pro zrekultivování těžbou dotčeného území. Nejčastěji se jedná o dva typy obnovy – umělou nebo 

přirozenou. Umělá obnova počítá se zásahem člověka formou technické rekultivace: vyrovnání terén-

ních nerovností, převrstvení ornicí a „ozelenění“ určitými rostlinami, dřevinami. Technická rekultivace 

však významně poškozuje potenciál lomů coby refugií ohrožených druhů. Přirozená cesta obnovy 

upřednostňuje zanechání lomu v takovém stavu, v jakém byl (samozřejmě s odstraněním technických 

částí, staveb atd.). Přírodě blízkou obnovou je možnost přirozené sukcese např. ve vápencových lo-

mech v Českém krasu či v Růženině lomu na Hádech v Brně.

LOMY
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FOTBALOVÝ STADION V BRAZE
Estádio Municipal de Braga

Autor: Eduardo Souto de Moura
Spolupráce: Carlo Nozza

Adresa: Monte Crasto, Parque Norte, Braga, Portugal
Web: www.scbraga.pt

Investor: Câmara Municipal de Braga
Realizace: 1997 - 2004

“Původně jsem chtěl stadion umístit podle požadavků zadání, ale potom jsem si místo pořádně prohlédl a 

uvědomil jsem si, že by bylo mnohem zajímavější přemístit stadion nahoru ke kopci, aby ležel hned vedle 

opuštěného lomu. Vlastně mě při pohledu na rýhy způsobené těžbou kamane napadlo vytvořit jakousi kon-

tinuitu mezi kamenem a betonem. Myšlenkou bylo jakoby kámen vytěžit a dát mu zcela novou formu. Bylo 

nutné pochopit, kde začíná uměle vyrobený výtvor a kde končí příroda.” 

(Eduardo Souto de Moura, Rozhovory se studenty, str.35)

Fotbalový stadion v Braze byl postaven jako jeden ze sedmi nových stadionů určených pro mistrovství 

Evropy ve fotbale v roce 2004. Městský stadion leží ve sportovním parku Dume na severním svahu 

Monte Crasto. Místo bylo vybráno tak, aby se vyhnulo stavbě hráze na okrají údolí. Stadion slouží 

jako výchozí bod pro budoucí rozvoj města směrem na sever. Program vyžadoval kryté sezení pro 

30.000 diváků po obou stranách hřiště. Návrh 40 metrů vysokého stadionu se skládá ze dvou stejně 

nakloněných čtverců. 

Jedna z fotbalových tribun byla doslova zasazena do kopce, zatímco druhá stojí volně na terénu podél 

skalnatého svahu. “Chtěl jsem navodit dojem kontinuity mezi lomem a tribunami, a proto jsem hned na 

začátku chtěl postavit lavice z kamene, avšak od této myšlenky jsem musel rychle upustit. Nakonec jsem 

stadion od lomu odlepil a restaurace a místnosti pro tisk s kapacitou 2000 žurnalistů jsem umístil mezi jednu 

z tribun a stěnu z kamene.” (Eduardo Souto de Moura, Rozhovory se student, s.36). Na zbývajících 

dvou stranách fotbalové plochy nejsou tribuny, ale na jedné z nich je obnažen skalní masiv a na druhé 

straně bylo kamení odtěženo úplně a nabízí se tudy překrásný výhled do údolí. Dalo by se říct, že se 

stadion stal součástí hory.

Aby mohl být projekt co nejpřesněji postaven, musel být žulový masiv odstraňován sérií malých ex-

plozí. Místo, které bylo odstřely postupně vytvořeno, vynáší dvouúrovňovou tribunu. Protější tribuna 

spočívá na 16 železobetonových stěnách, do nichž byly zhotoveny tři kruhové otvory a prochází jimi 

komunikační lávky.

Stadion nabízí neobvyklou a inovační konstrukci. Nejprve byla harmonicky zasazena do přírodního 

prostředí charakterizovaného žulovými stěnami na jedné straně a otevřeným výhledem na straně druhé. 

Stadion je netradiční také tím, že nemá tribuny za fotbalovými bránami, což se vymyká evropským 

metodám navrhování těchto staveb. Architekt Souto de Moura to zdůvodňuje jakýmsi pohybem svých 

rukou z leva doprava a zpátky a přitom dodává: „Podle mě se fotbal sleduje asi takto.“

1
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BOTANICKÉ ZAHRADY V ŠANGHAJI- ZAHRADA LOMU
Garden oasis in Shanghai - Quarry Garden

Autor: THUPDI and Tsinghua University (Department of 
Landscape Architecture, School of Architecture, Tsing-
hua University; Research Center of Landscape vs Design 
Study; Beijing Tshinghua Urban Planning & Design Insti-
tute)
Spolupráce: Yufan Zhu, Int’l ASLA, Yujun Yao, Fanyu 
Meng, Zhenwei Zhang, Shuni Feng, Ling Qi, Dan Wang, 
Weiwei Zhai, Chang Guo, Zhiguo Yan, Jianyu Sun, Tian-
zheng Sun, Zhanzhan Yang

Adresa: Songjiang District, Shanghai, China
Web: www.scbraga.pt

Investor: Construction Headquarter of Shanghai Botani-
cal Garden

Realizace: 2005-2011

Realizace podle návrhu THUIPDI a Tsinghua University se získala v American Society of Landspace Ar-

chitecture 2012 čestné ocenění za transformaci opuštěného kamenolomu v Šanghaji. Porota komen-

tovala projekt následovně: “It’s a very honest project. It’s not trying to cover up what it is and it’s an example 

of everything done right in reclaiming a quarry. As it seeps down and stains, it will be even more beautiful.”

Renovace z opuštěného kamenolomu na jednu z botanických Šanghajských zahrad se stala důležitým 

mezníkem. Během realizace bylo dbáno na obnovení místa dle ekologických zásad. Dříve nebezpečná 

a osiřelá část země byla přebudována na turisticky atraktivní resort přibližující přírodní krajinu s možností 

zážitku poznání kamenolomového průmyslu. 

Zahrada lomu je umístěna v centru Shanghai Chen Mountain botanické zahrady a její rozlohu tvoří 

4,5 hektaru plochy. Vzhled hory Chen je významně poznamenán bývalou těžbou kamene od začátku 

20.století až do 80.tých let. Posledních 20 let bylo místo opuštěno a uzavřeno veřejnosti. Za tu dobu 

zde postupně samovolně vznikala menší část rostlinné vegetace. Zahrada lomu má tři části: jezero, 

terasy vytvořené těžbou kamenu a “Deep pool” (hluboký bazén), který je centrální částí o rozloze 1 

hektaru. Designéři se snažili návrhem posílit možnosti růstu další vegetace, zachovat scenérii tak, jak 

byla a připomenout tradiční čínskou krajinu skrz klasickou literaturu a malířství.

Jemnými zásahy umístění kovových cest se tak návštěvníkům otevírá možnost proniknout zahradou 

skrz její celou délku jak po terasách, po obvodu jezer i nad vodní hladinou.

2
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OPERA POD ŠIRÝM NEBEM V ST.MARGARETHEN
St. Margarethen Opera Festival

Autor:  AllesWirdGut Architektur
Spolupráce: Ecki Csallner, Elmir Smajic, Ferdinand 
Kersten, Maria Magina, Mareike Kuchenbecker, Martin 
Brandt, Michael Sohm

Adresa: St. Margarethen, Austria
Web: www.ofs.at

Investor: Fürst Esterházy Familienprivatstiftung
Realizace: 2005-2008

Unikátní prostor jednoho z nejstarších kamenolomů Evropy byl využit pro umístění nejnavštěvovanějšího 

operního festivalu Rakouska. Kamenolom zde byl těžen celých 2000 let již od doby starého Říma. 

Dnes je jeho úžasná scenérie místem kulturních akcí. Festivalová aréna je jednín z největších přírodních 

evropských jevišť pod nebem. Venkovní koncertní hala se rozkládá na 7000 metrech čtverečních a 

nabízí prostor pro 4 670 návštěvníku. Každý rok navštíví St.Margarethen kamenolom přes 200 000 

milovníků opery. Základní myšlenkou návrhu bylo rozšířit atmosféru nádherných skalních stěn do všech 

divadelních a hudebních částí exhibice. Vytvořit zážitek z prostoru, výborných akustických podmínek 

a skalních kulis. 

3
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LOM DÁLKA U ČEBÍNA

Adresa: u obce Čebín, okres Brno-venkov, ČR

Rekultivace zdejšího lomu proběhla až 30 let po ukončení těžby vápence. Plošně nevelký lom je sit-

uován do nízkého kopce se svahy pokrytými lesy a se segmentem trávníků na vrcholku kopce. V 

rámci rekultivace byla provedena redukce nepůvodních dřevin, zejména akátu a borovice černé a 

namísto toho, sem byla z nedalekého kopce introdukována řada teplomilných druhů dřevin. Technická 

stránka rekultivace pak zahrnovala odstranění asfaltové komunikace a likvidaci skládek na dně lomu. V 

severovýchodním zákoutí byl navržen malý přírodní amfiteátr. Do prostoru při patě svahu byly umístěny 

obloukové kamenné suché zdi a lavice. Vstup do lomu byl upraven pomocí dvou kamenných teras 

propojených vápencovou dlažbou, která se postupně ztrácí do terénu dna bývalého lomu.

4
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LOM VELKÁ AMERIKA

Adresa: u obce Mořina, okres Beroun, ČR
Web: www.lomy-amerika.cz/

Amerika je název pro soustavu jámových bývalých vápencových lomů v Českém krasu, které jsou 

propojené podzemními štolami. Mezi nejznámější patří Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko, několik 

dalších větších i menších lomů se nachází v okolních lesích.

V 19. století v Českém krasu vznikla řada nových vápencových lomů pro potřeby rozvíjejícího se 

průmyslu, zejména pak kladenských železáren a oceláren. V roce 1878 zde majitel hutí Pražská 

železářská společnost (Prager Eisen-Industrie Gesellschaft) se sídlem ve Vídni začal zavádět Thomasův 

způsob výroby oceli. Vápenec se v hutích používal jako struskotvorné činidlo při výrobě surového železa 

a zásadité činidlo při výrobě oceli. Vlastní ložisko v prostoru dnešních lomů Amerika bylo ale otevřeno až 

v roce 1900. Nezbytnou roli zde hrála železnice, tedy již zmíněná Kladensko-nučická dráha.

Podle směru těžby a dopravy na obě jmenovaná nákladiště zde vznikly dva velké lomy „Amerika“ a „Ko-

zolupy“. Lom Amerika byl rozdělen výrazným zlomem na dvě vzájemně posunuté části dnes nazývané 

„Velká Amerika“ a „Trestanecký lom“ („Mexiko“). V Trestaneckém lomu fungoval za druhé světové války 

pracovní tábor pro zločince a v letech 1945-1946 zde byli umístěni z různých důvodů uvěznění či v za-

jetí držení Němci. S nástupem komunistického režimu došlo také ke zřízení tábora nucených prací pro 

politické vězně v Trestaneckém lomu, jenž byl v provozu mezi lety 1949 a 1953, zařízení je označováno 

jako jeden z nejhorších komunistických pracovních táborů pro politické vězně, pamětníky zvaný „český 

Mauthausen“ či „vápencové peklo Mořina“.

Lomy Amerika se již brzy po ukončení těžby staly v 60. letech oblíbeným cílem především pro trampy a 

nudisty. Převážně pololegálně působila na území lomů Mořina také řada jeskyňářských a montanistick-

ých skupin, zabývajících se dokumentací krasových jevů i historického podzemí. Neoficiální rekreační 

aktivity se ale z několika důvodů nesetkávaly s pochopením úřadů - byl poškozován majetek podniku, 

docházelo ke smrtelným úrazům, konfliktům s báňským zákonem, zájmy ochrany přírody (například 

zimovišť netopýrů) a nelze opomenout ani politické důvody. Až do počátku 90. let tak na místě probíhaly 

policejní zátahy zaměřené proti návštěvníkům. Dalším způsobem, jak návštěvnost usměrnit, bylo bu-

dování překážek. Budoucí osud této výjimečné technické a přírodní památky není kvůli komplikovaným 

střetům zájmů mezi více stranami dosud uspokojivě vyřešen.

5
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“Člověk chce doplnit danou situaci tím, že přidává, co jí “chybí”. A konečně, člověk chce 
symbolizovat své pochopení přírody (i sebe samého). Symbolizace znamená, že zažité 
významy jsou “přeloženy” do jiného média. Přírodní charakter je např. přeložen do stavby, 
jejíž vlastnosti nějakým způsobem tento charakter vyjevují.”

CHRISTIAN NORBERG- SCHULZ, GENIUS LOCI, str.17
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Nosná idea pro celý prostor lomu spočívá v zacelení jizvy, kterou zbraslavský kamenolom vykrojil do 

krajiny. Jizva je zacelena prostorovou strukturou, která kopíruje původní topografii místa. Struktura tvoří 

rastr betonových zdí o šířce 0,5m a proměnlivé výšce a délce v závislosti na tvaru původního terénu v 

daném řezu místem. V určitých částech kamenolomu tak vznikají navržené stěny o délce až 450 m a 

výšce dosahující k 100 m. Stěny samotné svými rozměry odkazují na již odtěžené horniny, které jsou 

nenávratně pryč. Rovnoběžné koridory vzniklé mezi stěnami jsou jedinečnými parcelami pro jednotlivé 

návrhy. Stěny nejsou narušeny v podélném směru, na pozemky jsou tak vždy pouze dva vstupy – jeden 

zvrchu od Zbraslavi a druhý zespod z údolí řeky. Jednotlivé vybrané stěny jsou mezi sebou propojeny 

v horizontálním směru rozpěrami, které zajistí prostorou tuhost struktury a jejích částí. Rozpěry jsou v 

rastru 12m x 12m napříč stěnami.

“...re-cyklovat (vicente Guallart)  Recyklace (která uvádí staré struktury do nového cyklu) se odlišuje od 

přestavby (kdy se znovu staví něco, co již existovalo) nebo rehabilitace (kdy se zušlechťuje zchátralá bu-

dova). Urbánní recyklace znamená začátek nového kulturního, fyzického, ekonomického a sociálního cyklu 

ve městě. Recyklace znamená přijetí skutečnosti, že něco dospělo ke konci svého životního cyklu a že musí 

začít cyklus nový, založený na stávající situaci. Kultura recyklace, která je vlastní 21.století, je odlišná od kul-

tury rehabilitace, která byla vlastní pozdnímu 20.století a jejímž cílem bylo zušlechtit něco, co bylo platné ve 

své době a nyní po období zanedbanosti mělo být opět restaurováno do svého původního stavu. Recyklace 

umožňuje stavět na existující základně (nevyžaduje vytvoření nebo import nových produktů) a proměňuje ji v 

materiál, který je soudržný sám o sobě.               

 Historie a kultura místa je základní platformou, na níž začíná nový cyklus. Urbánní recyklace se dotýká nejen 

fyzického aspektu města, ale také chování jeho obyvatel, nového přístupu na straně těch, kdo je spravují, a 

rozvoje nové ekonomiky. Recyklace je inovace.”

ROMAN KOUCKÝ, ELEMENTÁRNÍ URBANISMUS, str 55

KONCEPT
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NÁVRAT K PŮVODNÍMU TERÉNU

V KATASTRU PRAHY

PROPOJENÍ VRCHU A SPODKU

BLÍZKOST K PRAZE

VÝHLEDY

ŘEKA

ÚNOSNÉ PODLOŽÍ

KONTAKT S PŘÍRODOU

CELISTVOST

JEDNOTNÝ VZHLED

PENÍZE NA REKULTIVACI

MĚSTO - SYMBOL

FLEXIBILITA

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ

(NA ŽELEZNICI, STRAKONICKOU KOMUNIKACI...)

PROPOJENÍ S ŘEKOU

STRATEGIE (NEŽ PLÁNOVÁNÍ)

MONORAIL (CESTUJÍCÍ I NÁKLAD)

SRŮST SE ZBRASLAVÍ 

OTEVŘENOST VEŘ.PROSTORU

LUXUSNÍ REZIDENČNÍ BYDLENÍ

S
O

STRUKTURA x SVĚTOVÉ STRANY

PŘEVÝŠENÍ

ABSENCE ÚRODNÉ PŮDY

DLOUHODOBÝ ČASOVÝ HORIZONT

ZATÍŽENÁ SILNIČNÍ DOPRAVA
(PODÉL ŘEKY)

HLOUBKA SLOTŮ

NEPROPOJENOST SKRZ ZDI

CENA ZDÍ

ZTUŽENÍ ZDÍ

NEDOSTATEK OSLUNĚNÍ

STATIKA ZDÍ

NEDOSTATEK OBYVATEL

NÁVRATNOST

ZÁSOBOVÁNÍ SLOTŮ

PŘÍSTUP K POZEMKŮM

PARKING + SILNICE

T
Wstrong points / silné stránky weak points / slabé stránky

threads / hrozbyopportunities / příležitosti
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“Voraři. Vorařství bývalo nejlacinějším způsobem, jak dopravit stavební 
a palivové dříví ze Šumavy do Prahy či dál do Německa. Praha mívala 
zásobovací privilegium, podle kterého se voraři na tři dny museli zastavit 
v pražském Podskalí mezi Vyšehradem a Karlovým náměstím a nabídnout 
dřevo na prodej.“

VÁCLAV CÍLEK, OBRAZ KRAJINY, str 157, (2011)
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Zbraslavský lom se nachází na jižním okraji katastrálního území hlavního města Prahy. Blízkost a vliv 

Prahy je neodmyslitelný. Velkou výhodou je i jeho poloha v údolí řeky Vltavy. Řeka má tak potenciál lom 

propojit s daleko širším okolí. Splavnost Dolní Vltavy je od Třebenic (Slapy) až po Mělník a Německo. 

Dále může být místo spojeno lodní dopravou přes Labe až do Chvaletic (okres Pardubice), nebo s 

Berounkou. Napojení lomu na Vltavu tak nabídne obyvatelům nejen procházky kolem vody, ale také 

možnost projet se na lodi až třeba na vodní nádrž Slapy. 

Co se týká silniční dopravy, tak v blízkosti lomu vede rychlostní komunikace R4 ve směru na Mníšek 

pod Brdy a Dobříš a pak dále komunikace č. 102 ve směru na Davle, Slapy, Sedlčany. Lom je také 

nedaleko pražského okruhu.

Obslužnost městkou hromadnou dopravou Prahy v tomto místě zajišťují autobusy a vlaky. Autobusy 

jezdí trať Kamenolom Zbraslav - Smíchovské nádraží (autobusy č. 390, 314, 361, 338 ) za 17 minut 

a trasu Kamenolom Zbraslav- Zbraslavské nám. za 5 min. Vlakem se ze zastávky Praha Zbraslav do 

Praha hl.nádraží dostanete za 28 minut (přes Komořany, Modřany, Braník, Krč, Vršovice).

Sousední svahy lomu jsou převážně zalesněny. Na severní straně se nachází i řada vodních zdrojů.

Protější strana údolí je velmi krásnou scenérií a horní hrana lomu nabízí na ní ničím nebráněný výhled. 

Protější hrana čítá převážně zalesněnou plochu kopce Hradiště, kde byly nalezeny pozůstatky největšího 

keltského oppida v Čechách. V okolí je ještě řada přírodních památek nebo rezervací. Např. PP U 

Závisti, PR Šance, PR Zvolská homole. Nedaleko od centra Zbraslavi v blízkosti mrtvého ramene Ber-

ounky se plánuje Radotínská laguna, která by měla zlepšit hydrologii Zbraslavi a měla by sloužit hlavně 

k rekreačním účelům.

“V Čechách jsou všechny přírodní prvky přítomné v rámci poměrně malého a jasně definovaného území. 

Hory, vegetace a voda jsou zde nikoliv jako oddělené “věci“, ale spojují se do podoby “romantického“ 

mikrokosmu. Jako základní zkušenost zde zakoušíme zemi a její rozmanité formy, které člověka vybízejí k 

identifikaci. Mikrokosmos Čech má svůj střed v Praze. Praha nejenže leží uprostřed na řece Vltavě, která 

je v běžných představách hlavním identifikačním prvkem země, ale její krajinné prostředí obsahuje všechny 

základní přírodní síly. V Praze najdeme zvlněnou nížinu, skalnaté vrchy i vodu. Toto území tak pozoruhodně 

shromažďuje a reprezentuje okolní zemi. Abychom plně prožili Prahu, musíme znát Čechy. Praha nemůže 

být pochopena izolovaně, ale jen jako “svět ve světě“. ”

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, GENIUS LOCI,KRAJINA, MÍSTO, ARCHITEKTURA (2010)

“Jak krásný pohled na české krajiny, jejich zvláštní charakter spočívá v tom, že nejsou ani horami, ani rovi-

nami, ani údolím, ale vším zároveň.” 
GOETHE

MÍSTO
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HYDROLOGIE MÍSTA
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ZOOM ZBRASLAV
 

zalesněné plochy

golf. hřiště

plánovaná Radotínská laguna

přírodní rezervace

přírodní památka

doplnění pův.terénu

100 500 m

MORFOLOGIE A PŘÍR. PODMÍNKY
 

38       39      



“Úkolem dnešního pohledu na architekturu a urbanismus musí být v prvé řadě hledání řádu a v jisté 
míře i monumentality. Romantika a eklektismus a falešná skromnost musí být nahrazeny jasným 
výrazem s možností “adaptability“.“

ROMAN KOUCKÝ, ELEMENTÁRNÍ URBANISMUS, str. 25
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80 zdí a mezi nimi 79 slotů. Idea navrácení se k původnímu terénu vedla k návrhu struktury připomínající 

odsud nenávratně pryč odtěžený terén. Zdi svým profilem kopírují křivky dávných vrstevnic. To je důvod, 

proč žádná zeď není totožná s jinou, každá je totiž specifická svým umístěním. Stejný je však rastr 

odstupů a pak i předpokládaná šířka vlastních stěn 500mm. Ty nejmenší dosahují pouhých pár metrů, 

největší stěny jsou delší než 400 metrů a hloubka ve mnoha případech čítá kolem 100 metrů. Důležitá 

je jejich nedotknutelnost. Sloty, které mezi sebou vymezují, jsou přístupné pouze dvěma vstupy – zvr-

chu či zespod, cesta skrz nevede. Použitý materiál byl vybrán ze dvou důvodů – jedním jsou dobré 

statické vlastnosti materiálu, druhým je možnost využít místní zdroje těženého kameniva a betonárky, 

která se nachází přímo v areálu lomu. Vlastní materiálové zdroje by mohly být důležitým faktorem při 

součtu ekonomické náročnosti výstavby takových prvků. Horizontální vyztužení je již zmíněno v kapi-

tole Koncept. V principu se jedná o vodorovné rozpěry, které zajišťují prostorovou tuhost především u 

největších stěn. Jejich rozmístění se odvíjí od jednotlivých projektů a přesné vymezení bude následovat 

s přibývajícími projekty a funkcemi v dalších slotech.

ZDI
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STUDIE OSLUNĚNÍ DESEK

Deska orientovaná na jih

10m0 50m průměrné doby oslunění betonových desek

deska orientovaná na jih

deska orientovaná na sever
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6000-7000 lux 32% objemu

celkové rozložení denního světla:

5000-6000 lux 36% objemu

4000-5000 lux 5% objemu

3000-4000 lux 27% objemu

Activity            Illumination
(lux, lumen/m2)
Public areas with dark surroundings         20 - 50
Simple orientation for short visits         50 - 100
Working areas where visual tasks are only occasionally performed    100 - 150
Warehouses, Homes, Theaters, Archives        150
Easy O�ce Work, Classes          250
Normal O�ce Work, PC Work, Study Library, Groceries, Show Rooms, Laboratories  500
Supermarkets, Mechanical Workshops, O�ce Landscapes      750
Normal Drawing Work, Detailed Mechanical Workshops, Operation Theatres   1,000
Detailed Drawing Work, Very Detailed Mechanical Works      1500 - 2000
Performance of visual tasks of low contrast  and very small size for prolonged periods of time 2000 - 5000
Performance of very prolonged and exacting visual tasks       5000 - 10000
Performance of very special visual tasks of extremely low contrast and small size  10000 - 20000

Activity          Illumination
(lux, lumen/m2)
Public areas with dark surroundings       20 - 50
Simple orientation for short visits       50 - 100
Working areas where visual tasks are only occasionally performed    100 - 150
Warehouses, Homes, Theaters, Archives      150
Easy Office Work, Classes        250
Normal Office Work, PC Work, Study Library, Groceries, Show Rooms, Laboratories  500
Supermarkets, Mechanical Workshops, Office Landscapes    750
Normal Drawing Work, Detailed Mechanical Workshops, Operation Theatres   1,000
Detailed Drawing Work, Very Detailed Mechanical Works     1500 - 2000
Performance of visual tasks of low contrast  and very small size for prolonged periods of time 2000 - 5000
Performance of very prolonged and exacting visual tasks      5000 - 10000
Performance of very special visual tasks of extremely low contrast and small size  10000 - 20000

Celkové rozložení denního světla
 

STUDIE  DENNÍHO OSVĚTLENÍ
 

6000-7000 lux 32% objemu

5000-6000 lux 36% objemu

4000-5000 lux 5% objemu

3000-4000 lux 27% objemu
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  VÝSUVNÁ ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE

  RÁM NOSNÉ KONSTRUKCE

PLETIVOVÁ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ

HORIZONTÁLNÍ PRVKY ZÁBRADLÍ

VERTIKÁLNÍ PRVKY ZÁBRADLÍ

POCHOZÍ ROŠTY
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LÁVKY
 

Na povrchu zdí jsou umístěny kotvící body, které umožˇují uchycení lávek.
Body jsou rozmístěny tak, aby lávka spojující dva sousedící styčníky nikdy nestoupala 
pod příliš vysokým úhlem a zárovň tak, aby se vzdálenost bodů pohybovala od 12 do 
16 metrů. V místech prudkého svažování jsou proto body hustější a postupně řídnou 
přechodem do rovinatějšího terénu.
Lávky jsou principálně tvořeny dvěma do sebe zasunutými rámy, kterými lze 
překonávat pohyblivé rozpětí 12 - 16 metrů. Na těchto rámech leží pochozí rošty a je 
v nich ukotveno zábradlí z tyčových prvků doplněných výpletem.
Lávky jsou demontovatelné a logicky doplňují důležité spojnice, které se v případě 
proměny funkce nebo rozložení přizpůsobí novým podmínkám.

12

16
10

12

16
10
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“Nezbytným předpokladem využití i ochrany území se tak paradoxně stane infrastruktura. Infrastruktura jako systém. Jako 
systém nejen například dopravní, ale i jako systém fungování krajiny. Je nutné si uvědomit, že dnešní a zítřejší “struktury“ 
budou jiné a budou infrastrukturou velmi ovlivněné. Stavějí se jiné domy, jiné “chrámy“, jiné prostory a prostranství, město i 
krajina jsou vnímány jinak.“

ROMAN KOUCKÝ, ELEMENTÁRNÍ URBANISMUS, str. 29
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Dopravní koncepce celého území bývalého zbraslavského lomu vychází ze základního pravidla 

navrhované struktury, totiž naprostou neprostupnost v jednom ze směrů. Tradiční “mřížková” dopravní 

obslužnost, která využívá obou ortogonálních os tedy nebyla možná. Zatímco v jednom ze směrů je 

pohyb zcela znemožněn strukturou betonových stěn, ve druhém směru je ztížen velkým převýšením 

mezi náhorní planinou a řekou.

Naším řešením je tak okružní komunikace, která namísto rozdrobení celku místa na jednotlivé čtvrti, 

bloky a domy nabízí jeho absolutní stmelení svým „obrkroužením“. Stejně tak jako se uvnitř nové 

zástavby lomu nenacházejí komunikace, nejsou zde ani veřejné prostory. Struktura je maximálně využitá 

vloženými funkcemi a společné nechává na okraji, který ji současně spojuje i uzavírá.

První komunikační tepnu tvoří současná ulice K Přehradám, která uzavírá spodní část lomu a jejím 

zrcadlovým obrazem je nově vytvořená komunikace v horní části lomu. Obě jsou primárně automo-

bilovými komunikacemi a logicky propojují otevřené konce slotů na obou koncích. Jedná se o rychlé, 

kapacitní a zásobovací komunikace. Jsou přímé a napojené na maximální počet slotů.

Pěší cesta obepíná celou strukturu a dovoluje vstoupit i do skalnatých svahů, které jsou automobilové 

dopravě nepřístupné. Její využítí v těchto místech je tak spíše rekreační a především se jedná o spojnici 

řetězu veřejných prostor roztroušených po obvodu lomu.

Aby byla kompenzována relativní pomalost a náročnost pěšího pohybu po obvodu struktury zavádíme 

podél pěší cesty veřejnou dopravu jednokolejkou. Tento druh hromadné dopravy je využíván především 

v případech, kdy není třeba složité sítě a funguje na principu jedné smyčky. My kvůli zrychlení a 

zefektivnění dopravy zavádímě dvě navzájem protnuté smyčky, které dokáží snadno pokrýt pěší do-

pravu v obou směrech. Jednokolejka navíc dokáže překonat i velké převýšení místních skal.

Řeka, která s lomem sousedí je využita vytvořením průplavů a následnou možností zaplavení severních 

slotů. Toho je využíváno jak pro lodní dopravu z výrobních provozů, tak pro rekreaci. Zároveň je přes 

řeku vedeno rameno jenokolejky, která spojuje oba břehy a zajištuje napojení na novou stanici železnice 

založenou na současné dráze. Je uvažováno s budoucím rozvojem méně ekologicky zátěžové dopravy 

jakou jsou právě vlaky, lodě a elektřinou poháněná jednokolejka.

INFRASTRUKTURA
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STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE / MOŽNOST NAPOJENÍ NA VLTAVU PĚŠÍ CESTY
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SILNICE MONORAIL / SPOJENÍ  K  ŽELEZNICI

54       55      



» V
LT

AV
A

 » 

PARKOVÁNÍ A ESKALÁTORY

PARKOVÁNÍ A ESKALÁTORY

NOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE

U
LI

CE
 „K

 P
ŘE

H
A

RA
D

Á
M

“
U

LI
CE

 „K
 P

ŘE
H

A
RA

D
Á

M
“

NAPOJENÍ NA VYSOKOKAPACITNÍ
KOMUNIKACI „STRAKONICKÁ“

NAPOJENÍ NA ULICI
„NA BANÍCH“



O.Hejda, M. Chaloupková, T. Komárková, URBANISMUS - INFRASTRUKTURA

VODOVOD KANALIZACE

VODOJEM

56       57      



„Největší překážkou při tvorbě veřejného prostoru není 
zastaralá sociální infrastruktura obce, ale především 
myšlení lidí zamrzlé v nesmyslných stereotypech.“  

PETER STICZAY-GROMSKI
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Struktura vymezila zastavitelná území, která se nachází uvnitř slotů. Aby byly obslouženy jednotlivé 

pozemky infrastrukturou a zároveň byl jasně definován prostor zastavitelného území, rozhodli jsme 

se pro zjednodušení celého tvaru. Kolem dokola slotů se stáhla pomyslná smyčka, díky níž bylo vy-

mezeno 6 vnějších ploch. Ty se intuitivně transformovaly ve veřejné prostory struktury. Jsou to místa 

pro různé účely dle své polohy v rámci celého území či dopravních poměrů. Každý z veřejných prostorů 

je jiný. Liší se rozlohou, tvarem, geomorfologickým členěním, převýšením, dopravním řešením. Jsou to 

předprostory k přilehlým slotům a současně jsou jedinými garantovanými veřejnými prostory na území 

(není zadáno, zda jednotlivé projekty ve slotech mají být veřejně přístupné, či ne). Tato místa obepínající 

určité sloty však jasně definují, kde veřejné prostředí najít. Příběhů, které se zde mohou odehrávat, je 

spousta: vydat se rozhlížet po krajině z věže nejvyššího místa, být divákem divadelního představení 

pod širým nebem, nakoupit v sezónní tržnici, vypůjčit si loďku a prozkoumat břehy Vltavy, domluvit 

si schůzku s dívkou ve vinohradu.... Všechny aktivity jsou dosažitelné jak pěšími cestami, tak dopra-

vou monoraily. Jejich charakter je určen především 2 faktory – z jedné strany existuje struktura, která 

představuje městkost, z druhé strany je zde příroda. Příroda má několik kulturně pozměněných tváří. Je 

to Vltava, přeživší skaliska kamenolomu, vysoký pásu lesu podél linky Vltavy, sečené i nesečené louky 

mezi zástavbou Zbraslavi a lomem. Výhled nabízí srovnání několika dílčích částí krajiny. Jak rozlehlé lesy 

na pravém břehu Vltavy, tak jižní pohled k přehradě Vrané nad Vltavou, či výhled na Prahu severním 

směrem. Veřejné prostory kolem struktury jsou předprostory svébytného ostrova v takto různorodé 

krajině.

“Ohraniční suburbie (meze růstu) : Otázka určování těch správných hranic mezi zastavěnou a nezastavěnou 

plochou je asi příliš složitá na jednoduchou odpověď. Obor urbanismu se jí prakticky víceméně neúspěšně 

zabývá už poměrně dlouho. Zájmů je prostě příliš, a ne vždy vítězí ty ušlechtilé. Vždyť i málokdo z nás 

si nakonec připustí, že kdyby všichni na Zemi žili jako my, nebude nám stačit ani 3,5 planety a vyvodí 

z toho nějaké efektivní závěry. Možná by bylo lepší hranice prostě předem fyzicky vytvořit, než je stále 

dokola virtuálně určovat. Například alejí stromů kolem plánovaných suburbií. Alespoň by obyvatelé měli park, 

promenádu a možná i dráhu pro kolečkové brusle. “ 

MICHAL ŠIŠKA , MALÉ VĚCI V KRAJINĚ, str. 113

VEŘEJNÉ PROSTORY
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1

2

3

4

5
6

70m x 40m110m x 20m120m x 30m275m x 20m160m x 40m480m x 55m

400m²1 350m²2 150m²2 850m²3 450m²13 950m²

47
převýšení

3
převýšení

11
převýšení

2
převýšení

104
převýšení

54
převýšení

srovnání s:

Václavské náměstí
682m x 60m

srovnání s:

Staré zámecké schody
150m délka, 40m převýšení

srovnání s:

Pařížská ulice
463m x 22m

srovnání s:

Areál Petřínské rozhledny
120m x 48m

srovnání s:

Staré zámecké schody
150m délka, 40m výška

srovnání s:

Svatováclavská vinice
100m x 25m
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Největším veřejným prostorem je plocha na západním okraji lomu, 

která ho lemuje téměř při celé jeho horní hranici. Kapsa, kterou uzavírá 

silnice a okraj lomu je srovnatelná s plochou Václavského náměstí a 

bylo tedy třeba umožnit ji vrstevnatost, která by jí dokázala dát náplň a 

smysl. Dalším problémem byla nejednoznačnost vstupu do slotu sho-

ra, kdy zcela chyběl prvek parteru. Jako řešení bylo zvoleno vytvoření 

podzemního podlaží, které se stává jakýmsi vstupním předprostorem 

pro sloty a nabízí jim krytou společnou platformu. Podzemní prostor je 

kryt deskou nesenou ratrem sloupů a je kaskádovitě stupňován aby 

vyrovnal stoupání celého místa. Automobilová doprava je zahloubena do 

podélné komunikace, takže má přímý přístup do podzemního podlaží a 

nebrání volnému využívání horní plochy, která tak zůstává volná pro pěší, 

kteří mohou otvory v desce sestupovat dolů ke slotům.

M 1:500AA’
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M 1:2000 M 1:2000
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66       67      





O.Hejda, M. Chaloupková, T. Komárková, URBANISMUS - VEŘEJNÝ PROSTOR

M 1:1000

M 1:250

Druhá největší plocha je veřejným prostorem našikmo. Místo se tak 

kvůli přírodním podmínkám stává schodištěm, po kterém se dá přejít 

převýšení mezi vrchní a spodní částí lomu. Z minulosti známe veřejné 

prostory našikmo například ze starověkého Řecka a Říma, kdy am-

fiteátry a kolosea bývaly centry dění. V našem řešení se na ploše 160 

m na délku a až 40 m na šířku nachází několik vertikálních úrovní, které 

jsou provázány hlavním schodištěm po celé vnější straně a pak několika 

tvarem užšími schodišti skrz osu plochy. V nižší části je místo pro jeviště 

a oproti němu se pozvolna zvedají hranolová sezení pro možné obecen-

stvo. Vrchní patra jsou možností pro zastavení se, odpočinek při dlouhé 

cestě. V  některých částech se do teras vizuálně propisuje skalnaté 

podloží, které tento striktní veřejný prostor narušuje organickou struk-

turou.
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Městský bulvár. Tvoří jej pěší úzká avšak dlouhá trasa podél spodních 

hran největších slotů. Bulvár je ideálním místem pro obchodování díky 

několika faktorům. Nachází se zde rovnou dvě trasy monorailu se zas-

távkami a hlavní parkoviště pro osobní automobily. Nedaleký severní 

prostor „nad vodou“ zase oživuje sloty o možnost zásobování nákladní 

vodní dopravou. Obchodní pasáž ve slotu 39 navíc propojuje tento bul-

vár s vrchním náměstím. Chodec má z pěší zóny příhodný výhled přímo 

do slotů. Během cesty může do nich nahlížet dovnitř i vzhlížet vzhůru se 

stěnami až na vrchní patra. Díky geomorfologii je zde využito i více úrovní 

dopravy. Automobily jsou umístěny nejníže v místě stávající silniční ko-

munikace, monorail o jednu vrstvu výše a až nad ním se procházejí pěší. 

Předností místa je také volný otevřený prostor, který lze využít například 

pro pořádání sezónních trhů. 

M 1:2000

M 1:250
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M 1:250

M 1:1000

Nejvýše položené místo a menší z veřejných prostor ve vrchní části lomu 

je určen ke kontaktu s okolní přírodou a rekreaci. Jedná se o nejvýše 

položené místo celé struktury a proto je zde umístěna vyhlídková věž, 

která umožňuje rozhledy zhruba ze stejné výšky jako Petřínská rozhled-

na. Je to také místo, kde je značně menší podíl automobilové dopravy, 

protože silnice zde již spojuje jen několik krajních slotů. Celá plocha 

mírně stoupá k blízkému lesu, který zajišťuje kontakt se zelení a přírodou. 

Plocha je tak ponechána bez zeleně, která by byla jen náhražkou sous-

edního lesa a naopak mu vytváří protipól, který jasně vymezuje zónu 

zástavby, tedy člověka a jeho společenství.

“Jak kdesi přesně řekl Martin Rajniš, z nadhledu má člověk krajinu v moci, 

ale i v lásce. “ 

     MICHAL ŠIŠKA , MALÉ VĚCI V KRAJINĚ, str 61
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Nejníže položené místo z veřejných prostorů, kde terén umožňuje 

propojit sloty s Vltavou. Malé lodě  do 5 metrů výšky mohou proplou-

vat pod silnicí a tratí monorailu, které by se v těchto místech vynesly 

na  pilotech. Větší nákladní lodě připlouvající např. jednou za měsíc do 

sladovny a pivovaru by si vynutily padací mosty silnice a otočnou část 

trati monorailu.

 Vytváří se tak místo k projití se po vysunuté dřevěné lávce nad vodou, 

kde vzniká malý přístav. Je to zároveň i “paluba“ - platforma  se stupni k 

vodě, kde může člověk pobýt, nastoupit na loď nebo na monorail. 

M 1:250

M 1:2000
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Nejmenší prostor, pouze 400m2, zahrnuje intimnost a jednoduchá, pros-

tá, malá místa pro posezení. Několik laviček, které kolemjdoucí najde na 

odbočkách z hlavní cesty-schodiště, je rozmístěno v různých výškových 

úrovních. Ať již jde o výhled do krajiny Vltavy, zahlédnutí po schodech 

stoupajících lidí či schování se mezi viničními poli, je tato vinice částečně 

otevřena široké veřejnosti. Natočení vůči světovým stranám a svažitost 

jsou příznivé. Vinice nemá ambici být svébytnou viniční jednotkou, ale 

reprezentativním předpolím vinic, které se mohou objevit v sousedních 

slotech. Stejně tak, jako je tomu například v Kutné Hoře, kde pod majes-

tátní budovou Jezuitské koleje dnes najdeme malou vinici, která odka-

zuje existenci kutnohorských vinic na vzdáleném kopci.  

M 1:500

M 1:250

76       77      



1  XXX   Silnice  

79 XXX   Silnice  

2  Pavla Pivoňková (ČVUT)  Dům v lomu

3  Dagmar Andělová  (ČVUT)  Přírodní rezervace Zbraslav

5  Michal Jedličká (ČVUT)  Capsule hotel

13 Petra Moravcová (ČVUT)  Oceánium

14 

15 Juro Slivka (VŠVU)  Parkovací dům a dok

17 Anežka Prokopová (ČVUT) Skokanský klub 

24 Renáta Mitrová (VŠVU)  Koupele v jeskyni

26 Andrea Lizáková (VŠVU)  Kostel

27 Martin Císař (ČVUT)  Rybí farma

28 Petr Bočan (ČVUT)    Vertikální farma

34 Monika Habrová (ČVUT)  Lázně

48 Libor Verner  Bydlení v korunách stromů

54

39 Veronika Michálková (ČVUT) Obchodní pasáž

44 Jan Tesárek (ČVUT)  Ski center

45 Tomáš Kubák (ČVUT)  Spalovna

46 Juraj Peták (VŠVU)  Namesite

47 Lucie Tomáštíková (VŠVU) Gotham City - město hriechu

51 

52 

29 XXX   Monorail

50 

58 Vilém Kořený (ČVUT)   Tobogánový park

60

63 Edita Lehnerová (ČVUT)  Prehistorické muzeum

64 Jana Zatlukajova (VŠVU)  Studna duší 

67  

68 Jana Džadoňova (VŠVU)  Project ArcHive

72 Barbora Perichta (VŠVU)  Školka k sežrání

73 Jana Tichá (ČVUT)  Obchodní centrum 

74 Dmytro Nikitin (ČVUT)  Klášter

76 Jan Ondrák (ČVUT)  Lezecké centrum

4  Jan Kvita (ČVUT)  Hřbitov

6  

7 Jan Tesárek  (ČVUT)  Skatepark Zbraslav

8  Marie Kadlecová (ČVUT)  Radnice s vařejným parkem 

9  Jindřich Kobr (ČVUT)  Věznice Zbraslav

10

11

12 Marek Nosek (ČVUT)  Integrovaný zachranný systém

16 Josef Choc (ČVUT)                       Sladovna + Pivovar

18

19  

20 Ondřej Tomšů (ČVUT)  Sklad soli

21 Petr Bláha (ČVUT)  Suchý přístav

22  Katarína Máčková (VŠVU) Recyklované město

23 Rozálie Kašparová (ČVUT) Golf

25 Viktor Kákoš (ČVUT)  Variabilní doky

30 Eva Ondrušková  Hmyzí farma

32 Lukáš Makovský (ČVUT)  Logistické centrum

33  

35

36

37 Vojtěch Valda (ČVUT)  Matějská pouť

38 Jan Lorenc(ČVUT)  Geologický depozitář

40 Veronika Partelová (VŠVU) Muzeum světla

41 Tomáš Kučera (VŠVU)  Knihovna pro nevidomé

42   Vojtěch Valda (ČVUT)  Bytové domy

43  Vojtěch Valda (ČVUT)  Rodinné domy

49

53 XXX   Monorail

55 Barbora Klusáková (ČVUT) Nic

56

57

59 XXX   Parkovací dům

61 Jiří Kabelka (ČVUT)   Solární teleskop

62

65

66 Josef Odvárka (ČVUT)  Centrum sportovních aktivit

69 Matúš Kaboš (ČVUT)  Ornitologická stanice

31 Eva Kubjátová (ČVUT)  Centrum duševní hygieny

70

71 Karolína Kopecká (ČVUT)  Pěstírna konopí

75

77

78 Michal Čapek (ČVUT)  Malá jaderná elektrárna

zemědělství

příroda

parky

produkce

obchod

bydlení

vybavenost

rekreace
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PŘÍRODA

BYDLENÍ

REKREACEVÝROBA

PARKY

OBCHOD

ZEMĚDĚLSTVÍ

VYBAVENOST

Pro jednotlivé prostory mezi zdmi se postupně rozšířilo označení SLOT. Definice tohoto výrazu je z 

informačně-technologického hlediska následující: Sloty jsou místa na základní desce počítače, do 

kterých se připojují různé přídavné (rozšiřující) karty, jako je grafická karta, zvuková karta, modem, síťová 

karta a další. Stejně tak, jako fungují tyto části základových desek, fungují obrazně i sloty naší struktury. 

Jejich předností je adaptabilita na jiné-nové využití, pokud v rámci celku není funkční. Funkce jednot-

livých slotů jsou pro snadnou přehlednost barevně rozděleny do 8 skupin : bydlení, obchod, produkce, 

zemědělství, příroda, parky, rekreace a vybavenost - přejato z teorie Romana Kouckého Elementární 

urbanismus. 

Jasné rozdělení lomu nám umožňuje relativně snadno nahradit špatné využití lepším anebo lom podle 

potřeby doplňovat k vytvoření funkčního celku. Funkce mohou reagovat na potřeby obyvatel lomu, 

Zbraslavi nebo Prahy a okolí.  Proto jsou i možné lávky na povrchu struktury subtilní a variabilní tak, aby 

umožnily vytvářet nové cesty nad sloty v závislosti na obměnách funkcí (více o lávkách v kapitole „Zdi“). 

Plochy v zeleném spektru (dolní půlka kruhového diagramu) jsou charakterem nezastavěné lokality s 

možností produkce, parků nebo rekreace. Plochy v červeném spektru (horní půlka diagramu) jsou 

zastavěnými lokalitami s obytnou funkcí, službami či produkcí spojenou se zastavěností.

FUNKCE
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“Funkce a barvy jsou “základním“, a však do budoucna snad jenom “pomocným“ 
(podpůrným, směřujícím, naznačujícím, ...) elementem územního plánu.“

ROMAN KOUCKÝ , ELEMENTÁRNÍ URBANISMUS, str 33





Regulační plán navazuje na předchozí  urbanistickou práci Terezy Komárkové, Marty Chaloupkové a 

Ondřeje Hejdy.

Ve své práci se zaměřuji na funkční využití. Jednotlivé regulativy vycházejí z principu maximální variability 

využití slotu, aniž by byla lokalita nepřiměřeně ekologicky zatížena. V šesti výkresech definuji vztahy s 

okolím, funkční využití, podrobné dopravní řešení, zařízení technické infrastruktury, rozvržení zeleně a 

zábor půdního fondu.

Cílem je vytvořit polyfunkční město, kde by průmysl byl součástí městské struktury a nebyl by vytlačován 

na okraj zástavby. Nebudou tak vznikat nevzhledné lokality, kterým by se člověk zde nepracující vy-

hýbal. Bývalý lom Zbraslav by se měl stát místem, kde by člověk mohl žít, pracovat a bavit se na malém 

půdorysném prostoru.



VÝKRES ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ
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HLAVNÍ VÝKRES
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REGULATIVY FUNKČNÍHO VYMEZENÍ
Pro jednotlivé prostory mezi zdmi využívám označení „SLOT“. Definice tohoto výrazu je z informačně-

technologického hlediska následující: Sloty jsou místa na základní desce počítače, do kterých se 

připojují různé přídavné (rozšiřující) karty, jako je grafická karta, zvuková karta, modem, síťová karta a 

další. Obdobně, jako základové desky počítače, by mělo fungovat i funkční využití naší struktury. Proto 

v rámci regulativu funkčního vymezení  vytvářím dva systémy regulace.

První systém je obecný. Definuje základní pravidla využívání jednotlivých slotů na základě vlivu na okolí. 

Tedy jaké provozy zde mohou být umístěny a jaké požadavky musí splňovat.

Jako u počítačů je zbytečné mít dvacet grafických karet, je i zde nevhodné jednostranné využití slotů. 

Proto druhý systém funkčních regulativů popisuje poměr jednotlivých funkcí v lokalitě. Takto by měl být 

zajištěn multifunkční charakter oblasti a zároveň dává ekonomickému trhu možnost vytvořit vyváženou 

stabilní strukturu.

Obecné využití ploch lomu ( Podmínky pro umístění provozů a zdrojů znečištění )

1. Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší je v České republice řešena zákonem č. 201/2012 Sb. s prováděcí vyhláškou 

č. 415/2012 Sb. Zákon definuje podmínky povolování a provozu stacionárních („pevných“) zdrojů 

znečištění.

V lokalitě mohou být umístěny : Nevyjmenované zdroje a níže uvedené vyjmenované zdroje znečištění

Zákon uvádí povinnosti provozovatele stacionárního zdroje. Jedná se o zdroje nevyjmenované, v praxi 

„malé až střední“. Tedy zdroje, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 k zákonu, nebo nedosahují 

svým příkonem či kapacitou hranice pro vyjmenovaný zdroj. Pro tyto zdroje není vyžadováno povolení 

k provozu krajským úřadem a vztahují se na ně obecné emisní limity. K jejich stavbě a kolaudaci vy-

dává úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko. 

Příklady nevyjmenovaných zdrojů:

Čísla v závorkách udávají hraniční hodnotu, kdy se již zdroj stává vyjmenovaným. Oproti dřívějšímu 

zákonu jsou nyní používány příkony místo výkonu.

• Plynový kotel o tepelném příkonu 0,250 MW (0,3 MW)

• Pístový spalovací motor (stacionární, nemobilní) o příkonu 0,150 MW (0,3 MW)

• Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou 5000 ekvivalentních obyvatel ( 10000 ek. oby-

vatel).

V příloze č. 2 jsou uvedeny vyjmenované zdroje znečištění. Jedná se již o zdroje „střední a velké“. Na 

tyto zdroje se vztahují krom povinností provozovatele stacionárního zdroje, další povinnosti provozo-

vatele vyjmenovaného zdroje znečištění, např. dodržovat specifické emisní limity dané pro konkrétní 

vyjmenovaný zdroj, povinnost měření emisí či nutnost povolení k provozu.

Zdroje znečišťování ovzduší mohou být do této lokality umístěny pouze v souladu s výše uvedenými 

zákony. „Středně velké a velké“, dle zákona vyjmenované, zdroje jsou přísněji regulovány a mají více 

povinností než zdroje nevyjmenované, tedy „malé až střední“. U vyjmenovaných zdrojů jsou podle 

označení vyžadovány rozptylové studie, kompenzační opatření či provozní řád. 

V případě zařazení „malých“ (nevyjmenovaných) zdrojů znečišťování ovzduší je riziko překročení imis-

ních limitů menší. Tyto zdroje mají stanoveny obecné emisní limity a celkově méně povinností. Jsou 

však taktéž pod dozorem příslušných orgánů, které kontrolují plnění zákonných předpisů. 

V případě zařazení „velkých zdrojů“ znečištění (vyjmenovaných) do této lokality je doporučeno vy-

pracovat podrobnější studie jejich vlivu na místní kvalitu ovzduší. „Velké zdroje“ jsou pod přísnějším 

dozorem příslušných orgánů a jsou lépe regulovatelné, avšak celkově je jejich příspěvek ke znečištění 

ovzduší vyšší, než u nevyjmenovaných zdrojů. 

Vzhledem k charakteristice lokality a jejího plánovaného využití (smíšená zástavba – výrobní, rekreační 

i obytná) je možno do lokality umisťovat nevyjmenované („malé“) zdroje znečištění, které budou 

splňovat a dodržovat platnou legislativu a další předpisy provozu dle jiných zákonů (např. vodní zákon, 

zákon o chemických látkách a směsích…).

Z vyjmenovaných zdrojů je možno do lokality umístit jen některé, které svojí činností nebudou příliš 

zvyšovat riziko překročení imisních limitů. Tyto zdroje je nutné provozovat v souladu se stávající legis-

lativou a pro povolení jejich umístění a povolení provozu vypracovat podrobnější studii jejich příspěvku 

znečištění ovzduší.

Možné vyjmenované stacionární zdroje:

• Spalování paliv v kotlích, pístových motorech, plynových turbínách či přímotopných spalovacích 

zdrojích o celkovém tepelném příkonu 0,3-50 MW

• Tepelné zpracování odpadů ve spalovnách
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• Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody 

nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den

• Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou 10  000 a více ekvivalentních obyvatel

• Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepel-

ném příkonu od 0,3 MW do 5 MW

• Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů o celkovém elektrickém příkonu 100 kW a vyšším

• Průmyslové zpracování dřeva o roční spotřebě materiálu větší než 150 m3/rok

• Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu

2) Ochrana a využití vod

Ochrana a využití vod je v České republice řešena zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a dále 

zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Zákony definují podmínky odebírání vod 

povrchových a podzemních, vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních a použití 

a provoz vodovodů a kanalizací. 

Při odběru povrchových vod, pokud se nejedná o obecné nakládání s nimi (odběr povrchových 

vod bez nutnosti zvláštního technického zařízení) je nutné povolení vodoprávního úřadu, pro odběr 

podzemních vod je povolení vyžadováno vždy. V povolení je určeno, jaké množství vody a za jakých 

podmínek je možno odebrat.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je možné opět pouze na povolení a za stanovených 

podmínek. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních je až na drobné výjimky zakázáno (výjimky 

se týkají v podstatě obytných objektů, kde řešení odpadních vod není možno jinak a jsou stanoveny 

podmínky – např. vsakování přes půdní vrstvy…).

Připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je možné na základě smlouvy s provozovatelem kanali-

zace a v souladu s kanalizačním řádem a zákonnými předpisy. 

Vzhledem k charakteristice lokality a jejího plánovaného využití je možno umisťovat a uvádět do pro-

vozu jen ta zařízení a provozy, které nepředstavují významné riziko pro jakost povrchových a podzem-

ních vod. Možno je umístit provozy a zařízení, kde budou používány závadné látky ve větším rozsahu 

nebo nebezpečné závadné látky pouze za podmínek stanovených příslušnými zákonnými předpisy 

a za podmínek povolení k provozu vydaného příslušným vodoprávním úřadem. Provozy se zvláště 

nebezpečnými závadnými látkami nebudou do dané lokality umisťovány.

Zvlášť nebezpečné závadné látky (dle zákona č. 254/2001 Sb.)

1. organo-halogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,

2. organo-fosforové sloučeniny,

3. organo-cínové sloučeniny,

4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlast-

nosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce 

ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,

5. rtuť a její sloučeniny,

6. kadmium a jeho sloučeniny,

7.   persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu 

   a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

3) Limitní hodnoty hluku:

Právní předpisy: 

Zákon ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  o 258/2000 Sb.  § 32

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Livimitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

venkovní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) 

základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB 

pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB 

pro hluk z železniční dopravy 55 dB 50 dB 

pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB 

Limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

vnitřní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) 

základní limit -pro hluk ze silniční dopravy 

(neplatí pro stavby dokončené po 1.6.2006) 

40 dB 30 dB 

u nich se použije základní limit) 45 dB 35 dB 

pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB 25 dB

0102030405060708090100110130 120140dB (A)
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REGULATIV MNOŽSTEVNÍHO ZASTOUPENÍ A FUNKČNÍHO VYMEZENÍ VYUŽITÍ  JEDNOTLIVÝCH PLOCH

Regulativ množstevního zastoupení vyjadřuje  maximální, optimální a minimální procentuální zas-

toupení jednotlivých funkčních ploch. Zabraňuje vytvoření monofunkčního sídla a přitom zachovává 

relativní volnost využití pozemků jednotlivým investorům.

Maximum:

Množství ploch, které lze do lokality umístit

Minimum:

Množství ploch, které musí být v lomu zastoupeno, nebo musí být zajištěna volná kapacita na jejich 

umístění.

Optimum:
Optimální zastoupení je množství ploch, které je pro lokalitu nejvhodnější. Ale protože se situace na 

trhu a ve společnosti mění, má tento ukazatel pouze doporučující charakter.

Stávající stav:

Je zastoupení ploch navržených projektů studentů.

Regulativy využití funkčních ploch vyjadřují možnosti umístění staveb a využití území, které odpovídají 

jednotlivým urbanistickým funkcím ploch (účelu využití území) a je možno je v těchto plochách umístit 

za předpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním právním předpisům (např. hygienickým, vodního 

hospodářství, ochraně životního prostředí apod.). Stavby a využití území jsou definovány jako:

Přípustné využití hlavní:

Je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby, jejich 

změny,  změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše převládají a obsahují 

základní charakteristiky funkčního využití plochy.

Přípustné využití doplňkové:

Je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby, jejich 

změny,  změny v užívání a  rozhodovat o využití území, které nejsou plošně a významově rozhodující, 

ale slouží k doplnění hlavní funkce a k dosažení optimálního funkčního využití. Současně mu rovněž 

odpovídají stavby, které nemohou být v území či ploše umístěny samostatně, ale pouze jako součást 

nebo doplněk přípustného využití plochy, nebo jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality,

Nepřípustné využití :

Jsou stavby, jejich změny, změny v užívání a využití území, které neodpovídají přípustnému funkčnímu 

využití území stanovenému pro danou funkční plochu a nelze je v dané funkční ploše umísťovat a 

povolovat.

Regulativ množstevního zastoupení Regulativy využití funkčních ploch
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Procento zastoupení ploch veřejné vybavenosti v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
veřejné vybavenosti

optimum 
8 % 

stávající 18% 

max.
20% 

min.
1% 

Plochy veřejné vybavenost

Území sloužící pro umístění významných, kapacitních i plošně náročných staveb převážně 
nekomerčního občanského vybavení ( školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, veřejnou správu, 
vědu a výzkum, výstavnictví, církevní účely apod.),  které mohou tvořit i ucelené areály. 

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro školství vědu a výzkum
- stavby pro kulturu 
- stavby pro výstavnictví
- stavby pro vědu a výzkum
- stavby pro zdravotnictví
- stavby pro veřejnou správu a sociální péči
- stavby církevní pro modlitební účely 

Přípustné využití doplňkové:

- byty služební a byty zaměstnanců
- stavby pro drobný prodej – stánky, jako součást areálů a staveb hlavních  
- stavby pro sportovní účely a veřejné stravování– jako součást areálů a staveb hlavních  
- stavby pro technologické vybavení – jako součást areálů a staveb hlavních
- stavby pro nakládání s odpady – jako součást areálů a staveb hlavních s přímou vazbou na   
  přípustné využití území 
- hromadné garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, autobusy, motocykly a kola

- stavby MHD (čekárny, zázemí pro řidiče)
- stavby pro technickou vybavenost
- drobná architektura a vodní prvky, veřejná zeleň
- ČSPH kategorie B

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby
- stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území 
- stavby pro dlouhodobé skladování a ukládaní odpadů (např. sběrné dvory, skládky)
- stavby pro bydlení kromě služebních bytů a bytů zaměstnanců
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Čiště obytné plochy (smíšené plochy) 

Sloty s čistě obytnou plochou využívají  horní, osluněnou část slotu ( do hloubky 9-10 m ) k  umístěný 
obytné nízkopodlažní či více podlažní zástavby. Parter těchto objektů je vyplněn veřejnou a soukromou 
zelení. Nižší prostory slotu mohou být využity přípustným doplňkovým využitím  (veřejnou vybavenost 
služby, prodej a lehkou výrobu nezatěžující své okolí nadměrným hlukem a vibracemi ).  

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro bydlení vícepodlažní i nízkopodlažní s veřejnou a soukromou zelení

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro administrativu a veřejnou správu
- stavby pro přechodné ubytování a veřejné stravován
- stavby pro prodej, služby a kulturu
- stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a služby 
- vestavěné garáže pro osobní automobily, pro osobní automobily a nákladní automobily do celkové 
hmotnosti  3500 kg, motocykly a kola
- stavby církevní pro modlitební účely

- drobná architektura, vodní prvky a zeleň, dětská hřiště
- veřejné WC

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí
- stavby pro skladování a manipulaci s materiálem a zbožím nesouvisející s přípustným využitím   
  území
- zemědělské stavby
- stavby pro skladování a likvidaci odpadů (např. sběrné dvory, skládky, spalovny)
- stavby jednotlivých a řadových garáží, mimo staveb garáží na pozemcích staveb pro bydlení
- hřbitovy
- ČSPH kategorie C
- Provozy obtěžující své okolí nadměrným hlukem ( bary a hudební kluby ..)

Procento zastoupení ploch čístě obytných v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Čistě obytná 
plocha

optimum 50%  

stávající 36%  

max. 80% Min.15% 
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Diagram závislosti oslunění slotu na jeho vertikální využití prostoru čistě obytných ploch
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Procento zastoupení ploch obchodu a služeb v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
obchodu a 

služeb

optimum = stávající 
15% 

max.
30% 

Plochy obchodu a služeb

Území sloužící pro umístění kapacitních i plošně náročných staveb komerčního občanského vybavení 
(pro kulturu prodej, obchod a služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, administrativu, vědu a 
výzkum, finančnictví, výstavnictví, apod.),  které mohou tvořit i ucelené areály.
   
Přípustné využití hlavní:

- stavby pro školství
- stavby pro kulturu
- stavby pro výstavnictví
- stavby pro vědu a výzkum
- stavby pro veřejné stravování
- stavby pro přechodné ubytování
- stavby pro drobný prodej a služby
- stavby pro administrativu

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro sportovní účely – jako součást areálů a staveb hlavních  

- stavby pro technologické vybavení – jako součást areálů a staveb hlavních
- stavby pro nakládání s odpady – jako součást areálů a staveb hlavních s přímou vazbou na přípustné 
využití území 
- hromadné garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, autobusy, motocykly a kola.
- stavby MHD (čekárny, zázemí pro řidiče)
- stavby pro technickou vybavenost
- drobná architektura a vodní prvky, veřejná zeleň
- ČSPH kategorie B
- stavby pro bydlení 

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby
- stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území 
- stavby pro dlouhodobé skladování a ukládaní odpadů (např. sběrné dvory, skládky)
- stavby pro individuální rekreaci
- stavby pro výrobu  a zemědělské stavby
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Procento zastoupení ploch sportu a rekreace v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
sportu a

 rekreace

optimum 
6% 

stávající 10% 

max.
20% 

Plochy rekreace a sportu

Území sloužící pro sportovní účely tj. pro výkonnostní, organizovaný i rekreační sport, pro hromadnou 
rekreaci a sezónní rekreační aktivity. Zástavba je tvořena solitérními objekty a plochami nebo soubory 
objektů a ploch, seskupenými do areálů.

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro sport: sportovní hřiště, koupaliště, kluziště, motoristické a dostihové areály, areály vod-
ních sportů a loděnice, víceúčelové haly, bazény, zimní stadiony, tělocvičny, fitcentra aj.
- rekreační plochy přírodního charakteru

Přípustné využití doplňkové:

- multifunkční obchodní a zábavní zařízení – pouze ve sportovních a rekreačních plochách  
 označených písmeny „MA“
- služební byty
- stavby pro přechodné ubytování a veřejné stravování
- stavby pro skladování, prodej a administrativu související s přípustným využitím hlavním 
- stavby pro služby související s přípustným využitím hlavním  
- stavby  hygienického  a sociálního vybavení

- místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty
- garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní, nákladní automobily, autobusy,  motocykly, kola  
  a údržbovou mechanizaci
- drobná architektura
- dětská hřiště
- vodní plochy a liniové a plošné keřové a stromové porosty
- veřejné WC
- stavby pro technickou vybavenost

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení mimo služební byty
- stavby pro výrobu  a zemědělské stavby
- stavby pro občanskou vybavenost nesouvisející s přípustným využitím území 
- stavby pro skladování a likvidaci odpadu (např. sběrné dvory, skládky, spalovny)
- ČSPH všech kategorií
- ostatní stavby a využití území přímo nesouvisející se sportem a rekreací (netýká se multifunkčních 
obchodních a zábavních zařízení ve sportovních a rekreačních plochách označených písmeny „MA”
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Procento zastoupení ploch zemědělské výroby v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
zemědělské

výroby

optimum 
5% 

stávající 6% 

max. 
15% 

Plochy zemědělské výroby

Území sloužící pro umístění staveb pro zemědělskou výrobu a služby, chov hospodářských zvířat, 
skladování a manipulaci s krmivy, zemědělskými produkty a odpady z těchto provozů. 

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro chov hospodářských zvířat
- stavby pro zemědělskou výrobu
- stavby pro chov ryb

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro odstavování dopravních a mechanizačních prostředků související s přípustným využitím 
území
- stavby pro administrativu související s přípustným využitím území
- stavby pro hygienické a sociální vybavení pro zaměstnance
- stavby pro drobnou řemeslnou výrobu a služby
- stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních 
- stavby pro skladování manipulační plochy, provozní nádrže související s přípustným využitím území ( 
zemědělských plodin, hnojiv a chemických přípravků) 

- stavby pro veterinární péči 
- stavby pro speciální chovy
- stavby pro krátkodobé odkládání TKO
- místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty 
- garáže, odstavné a parkovací plochy pro motocykly, kola osobní a nákladní automobily a speciální 
vozidla a mechanizaci
- stavby pro technickou vybavenost
- liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň
- stavby pro prodej jako součást zemědělských areálů a staveb hlavních  
- ČSPH kategorie B
-služební byty

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení mimo služební byty, obchod a rekreaci
- ČSPH kategorie C
- stavby pro servisní a opravárenské služby a autobazary
- skladové, manipulační plochy a stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí
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Plochy výroby a skladování

Území sloužící pro umístění staveb průmyslové a stavební výroby a skladových areálů, které mají 
značné nároky na přepravu zboží a surovin jejichž rušivé účinky činností zpravidla nepřesahují hranice 
příslušných areálů.

Přípustné využití hlavní:

- stavby pro výrobu 
- stavby pro skladování  stavebních hmot
- stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady) 

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro servisní a opravárenské služby 
- stavby pro administrativu, jako součást areálů a staveb hlavních, služební byty
- stavby pro prodej jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností
- ČSPH kategorie B
- místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky
- garáže, odstavné a parkovací ploch pro osobní,nákladní automobily a speciální vozidla, motocykly 

a kola 
- stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení, jako součást areálů a staveb hlavních  
- liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy, jako součást areálů 

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení mimo služební byty
- stavby pro školství mimo dílen učňovského školství
- stavby pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití území 
- stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území
- stavby pro obchod
- zemědělské stavby
- stavby pro rekreaci
- užitkové pěstitelské plochy
- stavby pro nakládání s odpady

Množství lochy výroby a skladování

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
výroby a 

skladování

optimum = stávající 
8% 

max. 
20% 
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Plochy zeleně (parků, lesoparků,městské zeleně)

Území samostatných a ucelených liniových a plošných sadovnických porostů, které v zástavbě plní 
funkci rekreační, estetickou, zdravotně hygienickou a krajinně ekologickou a mohou být součástí 
územních systémů ekologické stability (ÚSES).

Přípustné využití hlavní:

- parkové porosty okrasné a přírodě blízké
- liniové a plošné sadovnické porosty

Přípustné využití doplňkové:

- dětská hřiště
- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná WC
- drobná architektura a vodní prvky
- břehové porosty
- pobytové louky
- stavby pro krátkodobé odkládání TKO
- stavby pro technickou vybavenost

- stavby pro správu parku (např. sklady náčiní a techniky pro péči o zeleň a údržbu parku, jednotlivé 
kanceláře, zázemí pro zaměstnance)
- stavby pro veřejné stravování doplňující rekreační účel parků (kavárna, cukrárna apod.)
- stavby pro kulturu doplňující rekreační účel parků

C)   Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení
- stavby pro výrobu
- stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím hlavním
- stavby pro občanskou vybavenost nesouvisející s přípustným využitím území
- stavby pro individuální rekreaci 
- hřbitovy
- ČSPH všech kategorií
- autobazary
- užitkové sadovnické kultury
-  ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území

Procento zastoupení ploch zeleně v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
zeleně

stávající 3% 

max.
25 % 

min.
2% 
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Dopravní plochy

Plochy komunikací s čistě dopravní funkcí převádějící zátěže automobilové dopravy tranzitní, cílové i 
vnitroměstské a zajišťující parkování vozidel

Přípustné využití hlavní:

- silnice
- místní komunikace 
- účelové komunikace
- pěší zóny
- stavby pro hromadnou dopravu (HD)
- náměstí a významná veřejná prostranství
- garáže, odstavné a parkovací plochy pro motocykly, kola osobní a nákladní automobily a speciální 
vozidla a mechanizaci
- doky

Přípustné využití doplňkové:

- stavby pro technickou vybavenost

- stavby dopravního vybavení
- cyklistické stezky
- pěší komunikace
- odpočívadla
- liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň
- stavby pro krátkodobé odkládání TKO
- informační, reklamní a propagační zařízení

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení
- stavby pro sport a rekreaci mimo cyklistické stezky
- stavby pro výrobu
- stavby pro občanskou vybavenost nesouvisející s přípustným využitím území
- stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území
- ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území

Procento zastoupení ploch zeleně v lomu Zbraslav

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
dopravní

stávající 4% 

max.
7% 

min.
3% 
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Vodní toky a plochy obecné

Plochy vodních toků včetně jejich koryt, plochy rybníků jezer a ostatních vodních nádrží, které plní 
funkce vodohospodářské, funkce ekologicko-stabilizační, estetické, rekreační a hospodářské.

Přípustné využití hlavní:

- vodní toky včetně jejich koryt přirozené, upravené i umělé 
- vodní plochy přirozené, upravené i umělé 

Přípustné využití doplňkové:

- vodní díla dle zvláštních předpisů 7)
- stavby pro vodní sport a rekreaci
- stavby pro technickou vybavenost
- stavby pro dopravu (mosty, lávky – součásti komunikací pro motorová vozidla, pro cyklisty a pěší)

- malé vodní elektrárny
- stavby související s extenzivním chovem ryb a rybářstvím
- břehové porosty

Nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení
- stavby pro výrobu
- autobazary
- stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území
- stavby pro občanskou vybavenost
- stavby pro individuální rekreaci
- stavby ČSPH všech kategorií
- ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plochy 
dopravy

Plochy 
zeleně

Plochy 
výroby a 

skladování

Plochy 
zemědělské

výroby

Plochy 
sportu a

 rekreace

Plochy 
obchodu a

služeb

Čistě
obytné
plochy

Plochy 
veřejného
vybavení

max. 20% 
optimum = stávající 8% 

stávající 6% 

optimum 5% 

min. 2% 

min.15% 

min.1% 

max. 25% 

optimum 6% 

optimum = stávající 15% 

optimum 50% 

optimum 8% 

stávající 18% 

max. 20% 

max. 15% 

max. 7% 

max. 30% 

max. 80% 

max.20% 

stávající 36% 

stávající 4% 

stávající 3% 
min. 3% 

stávající 10% 
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Dopravní plochy

Plochy zeleně

Plochy výroby 
a skladování

Plochy 
zemědělské výroby

Plochy rekreace 
a sportu

Čiště obytné plochy

Plochy obchodu 
a služeb

Plochy veřejné
vybavenosti

     

Funkční rozdělení ploch - stávající Funkční rozdělení ploch - optimální

8 %

15 %

50 %

10 % 6 %

5 %

8 %

4 %

4 %

18 %

15 %

36 %

6 %

8 %

3 %

4 %
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PROSTOROVÉ REGULATIVY

Prostorový regulativ nebytových staveb

Nepřekročitelná stavební čára 

Je totožná s čárou uliční. Navrhovaná zástavba tuto čáru nesmí překročit.
 
Prostorový regulativ bytových a nebytových staveb

Popisuje způsob vystoupení objektu nad úroveň stěny slotu.  Chrání výhledový horizont z vrcholu 
lomu a zajišťuje drobné měřítko zástavby, které je charakteristické pro okolní břehy Vltavy. 

Je definován pomocí:
1. Maximální výškou stavby a limitní výškou nad stěnou
2. Maximální plochou stavby nad hranou zdi a rozestupy mezi těmito nadstavbami.

Nebytových staveb

Maximální výška stavby je totožná s nejvyšším bodem stěny slotu
Limitní výška nad stěnou hrany slotu je 3 m
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Prostorový regulativ bytových staveb

Obytných staveb

Maximální výška stavby je  6 m nad  nejvyšším bodem stěny slotu
Limitní výška nad hranou stěny slotu je 6 m
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Prostorový regulativ umístění vzpěr

Umístění vzpěr vychází předběžného statického odhadu. V rámci dalšího postupu výstavby je nutné 
zajistit odborný statický odborný výpočet. 

Konstrukce stěn slotu vytváří skořepinovou strukturu. Vždy dva sloty jsou vyztuženy vzpěrami a třetí 
je volný. Tento rastr se opakuje po celé délce lomu. Proto i relativně tenké stěny o tloušťce půl metru 
spojené vzpěrami dokáží vynést vlastní váhu, odolat vodorovným zatížení od větru, případné seismicitě 
a zajistit prostorovou tuhost. Vzpěry jsou tedy umístěný v rastru po dvanácti metrech v horizontálním i 
vertikálním směru vždy ve dvou slotech. Poslední vzpěra je umístěná jednu třetinu až čtvrtinu od  konce 
stěny. Aby byla zajištěná tuhost a nedošlo k propíchnutí stěny jsou vzpěry opatřeny na koncích náběhy. 

terén

slot bez vzpěr

slot se vzpěrami

Slot 6

Slot 5

Slot 7
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Detail vzpěry M 1:4

Schéma slot 6

Slot 6

Slot 5

Slot 7
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VÝKRES DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY
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Silniční  doprava

Hlavními přivaděči  silniční dopravy jsou komunikace K přehradám a silnice Strakonická. Ulice K 
přehradám vede podél řeky, v současnosti je silnicí první třídy. Z důvodu výstavby v oblasti lomu, 
zvýšení pěší dopravy a celkové dopravní obslužnosti, jen nutné aby byla automobilová doprava 
zpomalena snížením třídy komunikace na místní komunikace první třídy.  Snížená kapacity této silnice 
by měla kapacitně přenést silnice Strakonická.

V horní části lomu je vytvořená nová komunikace, která zajišťuje spojení slotů se stávající zástavbou 
Zbraslavi a Prahou. Kvůli velkým výškovým rozdílům, nemůže být napojena na ulici K přehradám. 
Zakončují ji tedy dvě točny, které umožní plynulý provoz . V severní části se na stávající zástavbu napo-
jují  ulicí Nad kaminkou a jižní část je spojena novou přípojkou na Strakonickou silnici.  Aby nedošlo k 
nepřiměřené akustickému zatížení  blízkých rodinných domů je silnice ve střední části zahloubena.  Dále 
toto zahloubení umožňuje přímý vjezd zásobování k jednotlivým slotům.

V rámci městské autobusové hromadné dopravy byla přidána ve střední části lomu  autobusová zas-
távka linky 314, která dále navazuje na dopravní síť monorailu (místní - speciálně konstruovaná elek-
trická doprava).

Řešení dopravy v klidu

Lokalita je vybavena dvěma záchytnými kapacitními parkovišti s 2220 stání, které slouží k parkování 
aut směřujících do této lokality. Tyto dvě parkoviště navíc doplňuje o další potřebná automobilová stání 
suchý dok s 1036 parkovacími místy.  Na parkovací domy navazuje stanice monorailu, která  dvěma 
okruhy rozváží osoby po celém lomu. Celková kapacita veřejného stání je 3256 míst.  Toto parkování 
je doplněno o další soukromá stání na pozemcích slotů.

Železniční doprava

Na protějším břehu vede stávající  železniční trať číslo 210 Praha-Brané nad Vltavou - Čerčany. Z ní  je 
vedena přes řeku vlečka zajišťující zásobování skladu soli.  Na trati v obci Jarov bude vybudována nová 
vlaková zastávka, na kterou navazuje stanice monorailu.

Monorail

Slouží k urychlení dopravy, která je v příčném směru odkázána  na pěší cesty. Trať monorailu vytváří dvě 
okružný trasy s přestupnými stanicemi v prvním a třetím veřejném prostoru. Po prvním  okruhu „A“ jede 
souprava po směru hodinových ručiček, stoupa podél jižního okraje lomu a klesá k řece slotem  číslo 
29. Druhá trasa „B“ má šest zastávek. Monorail se pohybuje proti směru hodinových ručiček  a stoupá 
podél  severního okraje lomu a klesá slotem 43. Tato trať dále překonává po mostě řeku a navazuje 
přestupní stanicí na železniční linku Praha-Brané nad Vltavou – Červany. Souprava zastavuje v sedmi 
zastávkách.
Kromě těchto tratí jsou sloty vybaveny řadou soukromých dopravních prostředků, umožňující překonání 
velkých výškových rozdílů například pomocí svislých a šikmých výtahů, lanovek a eskalátorů.

Lodní doprava 

Zásobování lokality lodní dopravou je omezeno splavností řeky Vltavy. Obzvláště v letních 
měsících, kdy je hladina vody nejnižší, je omezen přístup lodí z velkým ponorem, aby nedošlo 
k poškození říčního ekosystému.
Hlavním přístav lomu je umístěn  severní části ve veřejném prostoru čtyři. Je zde umístěna 
stanice osobní lodní dopravy z Prahy. Následně bude cestujícím umožněn přestup na mono-
rail.
V lomu je nabídnuta kapacita k uskladnění lodí. Může zde být uloženo 264 středně velkých 
lodí.

Pěší doprava

Komunikace pro pěší je zajištěna po celém obvodu lomu a navazuje na stávající  pěší trasy. Z důvodu 
překonávání velkých výškových rozdílu je doplněna monorailem, která propojuje jednotlivá veřejná pros-
tranství lomu. Lom bude propojen mostem  s pravým břehem Vltavy (sloužící jak pro pěší komunikaci 
tak i monoreil).
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VÝKRES TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY



Alena Poslušná REGULAČNÍ PLÁN- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Kanalizace 

V lokalitě je navržena oddílná kanalizace. Z důvodů malé retenční schopnosti okolních půd, 
bue dešťová voda svedena přes lapač nečistot a ropných produktů do vodoteče. Ka-
nalizace bude vybavena uzávěrem, aby v případě havárie nedošlo ke kontaminaci řeky. 
Objekty občanské vybavenosti budou opatřeny zelenými střechami, které budou zadržovat 
dešťovou vodu a redukovat její odtok. Kanalizace dešťová i splašková je vedená souběžně  
podél východní strany lomu. Splaškové vody budou odvedeny do městské čistírny odpad-
ních vod.

Zásobování pitnou vodou

Koncepce zásobování pitnou vodou je řešeno napojením území vodovodním přivaděčem 
DN 200 mm na stávající vodovodní síť města Zbraslav. Litinové potrubí je vedeno v chod-
níku v horní části lomu. Ke každému slotu je přivedena  vodovodní přípojka s uzávěrem. 
Vstupní přetlak do území je 0,4 MPa. Protože je vodovod veden na nejvyšším místě zástavy 
lomu, není třeba v lokalitě instalovat posilovací tlakové zařízení.

Zásobování elektrickou energií a teplem

Lom Zbraslav je energeticky nezávislé sídlo. V rámci plánované výstavby  byli navrženy dva 
zdroje tepelné a elektrické energie. Malou jadernou elektrárnu umístěnou ve slotu 78  a 
spalovnu odpadu 45. Přebytečná energie, která není v místě lomu spotřebována je dále 
rozváděna do okolních sídel.

Malá jaderná elektrárna 

Zdrojem energie je jaderný reaktor Hyperion Power od americké společnosti Gen4 Energy. 
Jeho provoz je díky opětovnému štěpení již použitého paliva velice ekologický a téměř 
bezobslužný. Nevzniká problém se skladováním jaderného odpadu, nedochází k vypouštění 
škodlivých plynů do atmosféry a integrovaný systém pasivní bezpečnosti zajišťuje odstavení 

reaktoru při živelných pohromách. Odpadní teplo je využito na ohřev  teplé užitkové vody. V 
letních měsících, kdy není třeba tak velký topný výkon je chlazena pára parní kondenzační 
turbínou. Elektrárna dokáže vyprodukovat 25 MW elektrické energie a 70 MW tepelné. 

Spalovna odpadu
Spalovna kromě zdroje tepla a elektřiny slouží k likvidaci komunálního odpadu sídla 
a přilehlého okolí.  Ročně je zde zlikvidováno 96 000 tun odpadu. Zbytky po spalování 
jsou roztříděny na využitelný odpad cca 1800 tun  železného šrotu,  32 000 tun škváry 
použitelné k výrobě  stavebním materiálům. Nepoužitá struska, popel spalin je odvážen na 
skládku umístěnou přímo pod objektem, kde je zajištěn proti odletování a splavování. Po 
naplnění slotu cca po 50 letech bude skládka rekultivována a využita k bytové výstavbě. 
Spalovna  je schopná vyrobit 5 MW elektrické energie a 25 MW tepelné.

Elektrická síť

Pro zásobování lomu elektrickou energií je vytvořena okružní síť tvořená kabelovým vedením 
0,4 kV uloženém v zemi. Na tuto síť jsou přípojkami napojeny jednotlivé sloty. Přes trafos-
tanice dodává elektřinu do spotřebitelské sítě spalovna i elektrárna.  Jaderná elektrárna je 
navíc napojena na  kabelové vedení 22 kV v zemi.

Trafostanice  pro danou lokalitu jsou umístěny v prostoru slotu zdroje (spalovny a malé 
jaderné elektrárny).

Veřejné osvětlení bude  zajištěno výbojkovými svítidly umístěných na stožárech  na oce-
lových bezpatkových stožárech. K nim bude vybudovaná samostatné elektrické vedení.

Horkovodní síť

Primární horkovodní síť zásobující lom teplem od zdrojů bude vedena dvěmi předizolovanými 
potrubími DN 150  v zemi v horní části lomu.   Z jaderné elektrárny je veden  horko-
vod i do  přilehlé obce Zbraslav. Do jednotlivých slotů bude topné medium vedeno bez-
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Potřeba tepelné energie pro jednotlivé funkce (MW) 
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Vytápění Větrání

Bydlení 97 320 3,373 3,721 0,073 0,565

Nevírobní fce 649 661 3,921 7,22 0,011 0,372

Výrobní fce. 796 361 1,563 3,216 0,016 0,304

Celkem 1 543 342 8,856 14,16 0,015 1,214

Funkce potřeba elektrické 
energie (MW)
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Tabulka roční spotřeby sídel

Lom Zbraslav Sobotka

Počet trvale žijících obyvatel 2 824 2 428

Plocha (m2) 315 970 1 931 000

Spotřeba vody (m3/den) 411 715 106 832

Spotřeba teplo (GJ/rok) 377 248 133 540

Spotřeba elektřiny (GJ/rok) 120 026 242 800

Tabulka roční  spotřeby sídel na trvale žijícího obyvatele

Lom Zbraslav Sobotka

Plocha (m2) 0,617 7 953

Spotřeba vody (m3/rok) 145 44

Spotřeba teplo (GJ/rok) 135 55

Spotřeba elektřiny (GJ/rok) 43 10
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kanálovým vedením.  V šachtě  nebo v objektu bude vždy zřízena  tlakově nezávislá kompa-
ktní převáděcí stanice. Předávací stanice budu vybaveny deskovými výměníky a oběhovými 
čerpadly. Ohřev teplé užitkové vody bude decentralizovaný v každém objektu samostatně  
primární topnou vodou. Ohřev TUV bude umístěn v předávacích stanicích a bude doplněn 
dostatečnou akumulací pro pokrytí špiček spotřeby. 

Vedení je umístěno v zemi. Jeho ochranné pásmo je 2,5 metrů  V tomto pásmu nesmí 
být umístěna zástavba ani hluboko kořenová zeleň. Kompenzace potrubí bude zajištěna 
přirozenými kompenzátory tvaru „L“, „Z“, „U“.
 
Provozní parametry sítě:
Teplotní spád – zima (12°C)……... 140/60°C
Teplotní spád –léto  ……………… 75/50 °C
Maximální přetlak ......................... 2,5 MPa

Zásobování plynem
Do lokality je přiveden středotlaký plynovod za účelem zásobování spalovny odpadu zemním 
plynem, kde je plyn využit v pomocných hořácích ve spalovacích komorách. Další využití je 
možné pro další provozy či obytné objekty. Plyn bude přiveden LPE potrubím DN 200 mm 
s provozním přetlakem 300 kPa. V lomu bude rozváděn dvěma větvemi v tělese chodníku 
spolu rozvodem vody a elektrickým vedení s krytím 1,1m. Větve  končí u slotu 2 a 77.
K jednotlivým slotům bude vedena přípojka.

Velké rozdíly ve spotřebě Lomu Zbraslav a městem Sobotkou jsou způsobeny 
1. Srovnáním návrhových hodnot s reálnými statistickými hodnotami města Sobotky. Návrhové hodnoty počítají s rezervou pro další rozvoj města a jsou vyšší než zkutečná spotřeba
2. Relativně malý počet trvale žijících obyvatle v lomu Zbraslav na rozvinutou struktůru veřejného vybavení a výroby, způsobuje velký nárůst spotřeby sídla na obyvatele za rok.

(Obec Sobotka byla k porovnání s Lomen  Zbraslav vybrána zdůvodu řádově stejného počtu trvale žijících obyvatel a obdobných klimatických podmínek)

 Potřeba elektrické energie
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VÝKRES ZELENĚ
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ZELEŇ
Cílem návrhu zeleně je  posílit přírodní charakter okolí lomu, proto při výsadbě budou užity domácí 
a místně vhodné odrůdy dřevin a bylin.

Nábřeží Vltavy bude pokryto travním porostem s přirozenými shluky stromů a keřů, střídající se soli-
térními stromy s velkou korunou. Tato kombinace by měla navázat  na charakter protějšího břehu 
Vltavy a nabídnout příjemný prostor k procházkám podél řeky. 

Lom je ze severní a jižní strany obklopen lesními porosty. Při návrhu komunikací byla snaha mini-
malizovat zásahy do těchto porostů. Do budoucna by zde mohly být navrženy stezky, které by 
umožnily pohyb po svahu a zpřístupnili tak severní okraj lomu příjemnou trasou s městskou částí 
Praha Zbraslav -  Praha Záběhlice.  

Náhorní plošina lomu navazuje na louky okolo obce Zbraslav. Poskytuje krásný výhled na protější 
břeh Vltavy. Aby byl tento výhled nadále poskytnut přilehlým rodinným domům, byl zachován 
travnatý charakter plošiny. Jen ve dvou místech byly navrhnuty malé remízky, které by měly sloužit 
jako biokoridor mezi lesem na severu a jihu a přispět tak k migraci zvěře. 

Zeleň uvnitř lomu je soustředěna do dvou parků a parteru obytných budov, kde by měly být vy-
sázeny trávníky a drobné keře. 

První park, pojmenovaný Přírodní rezervace Zbraslav, je umístěn ve třetím slotu. Rezervace je 
zaměřena na  ekosystémy živočichů a rostlin, vznikajících přirozenou sukcesí opuštěných lomů a 
výsypek. Slot tak nabídne prostor pro zkoumání přirozené obnovy zdevastovaných ploch. Součástí 
areálu bude vyhlídka s návštěvnickým centrem, které bude poskytovat informace o této lokalitě. K 
pohybu po slotu bude sloužit lanovka a adrenalinová stezka.

Druhý park je umístěn ve skleníku ve slotu s radnicí. Jedná se o výsadbu exotické zeleně umístěné 
v systému ramp a schodišť. Na ostatních veřejných stavbách budou navrženy zelené střechy, které 
by měly pomoci k zvětšení retence dešťové vody v lokalitě. 

Zeleň sázená k řece

Olše

Vrba košíkářka

Dub

Babyka

Růže šípková

Hloh jednosemenný

Zeleň sázená na náhorní planinu
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VÝKRAS ZÁBOR 
PŮDNÍHO FONDU
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 Záboru půdního fondu

Alena Poslušná REGULAČNÍ PLÁN - ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA

Hodnocení  je zpracováno podle zákona č.344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění zákona č.10/1993 Sb., a zákona č.98/1999 Sb., úplné znění vyhlášeno pod č. 231/1999 
Sb., vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického 
pokynu MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy Ze ZPF a zákona č.289/1995 Sb.,o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

Údaje o lokalitě byly převzaty z podkladů Katastrálního úřadu: 791733 - Zbraslav 

Statistické údaje využití pozemků katastrálního území  Prahy- Zbraslav

travní porosty   179 043  m2

lesní porosty  805 290 m2

dobývací prostor   494 099 m2

výměra celého katastrálního území  23 476 077 m2

Vyhodnocení záboru půdního fondu

Označení 
záboru

návrh funkčního 
využití 

kultura BPEJ třída ochrany rozsah záboru
( m 2 )

a.1 doprava travní porost 22 654 V 36 947

a.2 plochy zeleně travní porost 22 654 V 3 503

celkový zábor půdního fondu: 40 450 m2

Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá především v trasách liniových staveb 
silnice a kolejové dopravy

označení záboru návrh funkčního využití kultura rozsah záboru ( m2)

b.1 doprava les 18 415

b.2 doprava les 1 799

celkový zábor pozemků plnění funkce lesa: 20 214 m 2

Vyhodnocení záboru pozemků dobývacího prostoru

Navrhovaný projekt je součástí rekultivace po uzavření  kamenného lomu. Počítá se s vyjmutím celé 
plochy lomu z pozemků určených k funkci těžby a dobývacích prostor.  Celková plochá záboru je tedy  
494 099  m2
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Dům v lomu
Přírodní rezervace Zbraslav

Capsule hotel

Skatepark Zbraslav
Radnice s veřejným parkem
Věznice Zbraslav

Integrovaný zachranný systém
Oceánium

Sklad soli
Suchý přístav

Golf

Variabilní loděnice

Hmyzí farma

Logistické centrum

Nic

Centrum sportovních aktivit

Pěstírna konopí

Obchodní centrum

Malá jaderná elektrárna

Hřbitov

Sladovna + Pivovar
Skokanský klub

Rybí farma
Vertikální farma

Tobogánový park

Lázně

Geologický depozitář
Matějská pouť

Bytové domy
Rodinné domy

Bytový dům

Obchodní pasáž

Ski Center
Spalovna

Solární teleskop

Prehistorické muzeum

Ornitologická stanice

Centrum duševní hygieny

Klášter

Lezecké centrum

Pavla Pivoňková (ČVUT)
Dagmar Andělová (ČVUT)
Jan Kvita (ČVUT)
Michal Jedlička  (ČVUT)

Jan Tesárek  (ČVUT)
Marie Kadlecová (ČVUT)
Jindřich Kobr (ČVUT)

Marek Nosek (ČVUT)
Petra Moravcová (ČVUT)

Ondřej Tomšů (ČVUT)
Petr Bláha (ČVUT)

Rozálie Kašparová (ČVUT)

Viktor Kákoš (ČVUT)

Eva Ondrušková

Lukáš Makovský (ČVUT)

Barbora Klusáková (ČVUT)

Josef Odvárka (ČVUT)

Karolína Kopecká (ČVUT)

Jana Tichá (ČVUT)

Michal Čapek (ČVUT)

Josef Choc (ČVUT)
Anežka Prokopová (ČVUT)

Martin Císař (ČVUT)
Petr Bočan (ČVUT)

Vilém Kořený (ČVUT)

Monika Habrová (ČVUT)

Jan Lorenc (ČVUT)
Vojtěch Valda (ČVUT)

Vojtěch Valda (ČVUT)
Vojtěch Valda (ČVUT)

Libor Verner (ČVUT)

Veronika Michálková (ČVUT)

Jan Tesárek (ČVUT)
Tomáš Kubák (ČVUT)

Jiří Kabelka (ČVUT) 

Edita Lehnerová (ČVUT)

Matúš Kaboš (ČVUT)

Eva Kubjátová (ČVUT) 

Dmytro Nikitin (ČVUT)

Jan Ondrák (ČVUT)

Katarína Máčková (VŠVU) Recyklované město

Školka k sežráníBarbora Perichta (VŠVU)

Parkovací dům a dokJuro Slivka (VŠVU)

Koupele v jeskyniRenáta Mitrová (VŠVU)

KostelAndrea Lizáková (VŠVU)

NámesiteJuraj Peták (VŠVU)
Město hříchuLucie Tomáštíková (VŠVU)

Muzeum světla
Knihovna pro nevidomé

Veronika Partelová (VŠVU)
Tomáš Kučera (VŠVU)

Studna dušíJana Zatlukajová (VŠVU)

Project ArcHiveJana Dzadoňova (VŠVU)
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02
DUM V LOMU

Pavla Pivoňková

Údolí sevřené dvěma vysokými stěnami, holá drsná skála, úzká kapsa mezi skálou a stěnou je jako 

stvořená pro jezero. Tohle silné místo mluví samo za sebe, dům mlčí, je usazen na břehu jezera mezi 

stěnami a užívá si výhledu. Klasický rodinný dům se šikmou střechou je tu obrácený vzhůru nohama 

- rovný nahoře a šikmý dole. Vstupní podlaží se prostírá v celé šíři od jedné betonové stěny ke druhé, 

podlaží pod ním uskakují, jak si žádá svah.

A valley embraced by two tall walls, bare and rough rock, narrow space between the rock and a wall 

is made for a lake. This place speaks for itself, the house stays silent, sitting on the shore of the lake 

between the walls and enjoying the view. Typical family house with a pitched roof got turned upside 

down, being flat on the upper side and sloping on the lower one. The entrance floor spreads from one 

wall to the other, while those under it get narrower and narrower, as the terrain dictates.
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vjezd
car entrance

vyhlídka/ parkování
outlook/ parking

vstup na pozemek
site entrance

molo
pier

jezero
lake

lávka
footbridge
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03
PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBRASLAV

Dagmar Andělová

Dle výzkumů jsou místa těžby útočištěm až 10% ohrožených živočichů i rostlin.Většina bývá zahube-

na nákladnými rekultivacemi. Při revitalizaci je proto žádoucí upřednostnit spontánní přírodní procesy. 

Navrhuji tedy přírodní rezervaci. Místo k poznávání a zábavě. K dispozici jsou vyhlídka, návštěvnické 

centrum a adrenalinové zážitky v blízkosti přírody. Člověk neví, co mu příroda odkryje. Nemá nad ní 

moc.

According to the researches the extracting areas are a refugeforof up to 10% endangered species. 

Majority is destroyed by expensive recultivation. Because of itit´sdesirable to prioritizespontaneous 

natural processes. That´swhy I suggestnaturereserve. A place to go forknowledgeorforfun. Theview, 

visitors center and adrenaline experiences are available in proximityofnature. Man neverknowswhatna-

turereveals to him. He knows he has no poweroverit.
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VSTUP

03

ROSTLINY (1 ROK - RUDERÁLNÍ, 2-3 ROKY - JEDNO A DVOULETÉ, VYTRVALÉ, 5 LET - TRÁVY, 10 LET - KEŘE, DŘEVINY), HOUBY (2-3 ROKY), ŽIVOČICHOVÉ  (PO CELOU DOBU SUKCESE)

ŠKARDA VLÁSKOVITÁ
Crepis capillaris

BEZ ČERNÝ
Sambucus nigra

KOSTŘAVA ŽLÁBKATÁ
Festuca rupicola

SVÍDA KRVAVÁ
Cornus sanguinea

ROZCHODNÍK BÍLÝ
Sedum album

RŮŽE ŠÍPKOVÁ
Rosa canina

VRBOVKA ROZMARÝNOLISTÁ
Epilobium dodonaei

PÍSEČNICE DOUŠKOLISTÁ
Arenaria serpyllifolia

ZLATOBÝL KANADSKÝ
Solidago canadensis

BŘÍZA BĚLOKORÁ
Betula pendula

MĚCHÁČ PÍSEČNÝ
Pisolithus arrhizus

PLESŇÁK KARAFIÁTOVÝ
Thelephora caryophyllea

ČIRŮVKA MASOVÁ
Calocybe carnea

BAŇKA VELKOKALIŠNÁ
Sarcosphaera coronaria

CHŘAPÁČ ČERNÝ
Helvella corium

SLEPÝŠ KŘEHKÝ
Anguis fragilis

SKÁKAVKA ŠEDÁ
Sitticus distinguendus 

PLCH VELKÝ
Glis glis

MRAVČÍK ITALSKÝ
Zodarion italicum

NETOPÝR VELKÝ
Myotis myotis



ROSTLINY (1 ROK - RUDERÁLNÍ, 2-3 ROKY - JEDNO A DVOULETÉ, VYTRVALÉ, 5 LET - TRÁVY, 10 LET - KEŘE, DŘEVINY), HOUBY (2-3 ROKY), ŽIVOČICHOVÉ  (PO CELOU DOBU SUKCESE)

ŠKARDA VLÁSKOVITÁ
Crepis capillaris

BEZ ČERNÝ
Sambucus nigra

KOSTŘAVA ŽLÁBKATÁ
Festuca rupicola

SVÍDA KRVAVÁ
Cornus sanguinea

ROZCHODNÍK BÍLÝ
Sedum album

RŮŽE ŠÍPKOVÁ
Rosa canina

VRBOVKA ROZMARÝNOLISTÁ
Epilobium dodonaei

PÍSEČNICE DOUŠKOLISTÁ
Arenaria serpyllifolia

ZLATOBÝL KANADSKÝ
Solidago canadensis

BŘÍZA BĚLOKORÁ
Betula pendula

MĚCHÁČ PÍSEČNÝ
Pisolithus arrhizus

PLESŇÁK KARAFIÁTOVÝ
Thelephora caryophyllea

ČIRŮVKA MASOVÁ
Calocybe carnea

BAŇKA VELKOKALIŠNÁ
Sarcosphaera coronaria

CHŘAPÁČ ČERNÝ
Helvella corium

SLEPÝŠ KŘEHKÝ
Anguis fragilis

SKÁKAVKA ŠEDÁ
Sitticus distinguendus 

PLCH VELKÝ
Glis glis

MRAVČÍK ITALSKÝ
Zodarion italicum

NETOPÝR VELKÝ
Myotis myotis
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VIA FERRATA ADRENALINOVÝ MOST

SJEZD NA LANĚ LANOVÝ MOST
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04
HŘBITOV

Jan Kvita

Volbou hřbitova reaguji na zadání a proměňuji nevýhody místa v příležitost, jak v úzkém a hlubokém 

prostoru vytvořit atmosféru, která by jinde vzniknout nemohla. Pouhým zdvojením stěn vytvářím ver-

tikální kolumbární pole, která obepínají rýhu v zemi jako připomínku těch, kteří nám chybí, prostor, 

kterými duše stoupají k nebi. Lidé přicházející k ostatkům zesnulých vidí skrz urnová pole věčné světlo.

I responded to the assignment by choosing to design a cemetery, which transforms it´s drawbacks into 

an opportunity to create the atmosphere that could not be established elsewhere. By merely doubling 

the side walls, I designed a vertical columbarium, which leaves a crack inside in memory of those we 

miss, the space through which souls rise to the heaven. People approaching the remains of their be-

loved see the eternal light through the columbarium wall.       
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SÍŇ POSLEDNÍHO ROZLOUČENÍ

VODNÍ HLADINA

KAPLE

PŘÍČNÉ PROPOJOVACÍ ZÁŘEZY

KOLUMBÁRNÍ STĚNA

KVĚTINÁŘSTVÍ

ZÁZEMÍ HROBNÍKA

ŠIKMÝ VÝTAH

KOMPOST

VSTUP



síň posledního rozloučení

květinářství

zázemí hrobníka

šikmý výtah

propojovací zářez ve skále

bezbariérové rampy

voda

kolumbární stěny

stropní desky

schodiště

kompost

situace

schema koncept

kaple
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PŮDORYS 8.NP
PŮDORYS 8.NP

POHLED NA STŘECHU

PŮDORYS 7.NP

PŮDORYS 6.NP

PŮDORYS 5.NP

PŮDORYS 4.NP

PŮDORYS 3.NP

PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 1.NP

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

25,200
21,600
18,000
14,400

10,800
7,200
3,600
0,000

zázemí kazatele obřadní síň ve skále

světlík pro rakev

vstup

toalety

nákladní výtah místnost pro rakve

předsálí

sklad

průchod skálou ke kolumbáriím

28,800
vstup

25m

10m

A

B

ŘEZ A-A´

A´

B´

A

B

A´

B´
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05
CAPSULE HOTEL

Michal Jedlička

Návrh je zaměřen na možnost poskytnutí bezkonkurenčně nejlevnějšího přespání v Praze. Díky ener-

getické soběstačnosti a ubytování ve speciálních kapsulích, které umožní snížit počet zaměstnanců, 

je zde možné za náklady na provoz poskytnout ubytování za 80,- Kč/noc. Zisk pochází hlavně  z výh-

erních automatů umístěných na horní palubě. Vstup do hotelu je povolen od 18 let.

The concept of the hotel is based on a posibility to offer the cheapest accommodation in Prague. 

Thanks to the energy self-sufficiency, sleeping in special capsules, which help to reduce the number 

of personnel, it is possible to offer accommodation for 60 CZK per night only. Profit is guaranteed from 

the slot games located in lobby. Entry to the hotel is not allowed for persons under 18 years. 













07
SKATEPARK ZBRASLAV

Jan Tesárek

Skatepark Zbraslav je nový velký park pro Prahu a její okolí. Nabízí dostatek  adrenalinu a zábavy pro 

všechny typy uživatelů. Na své si přijdou milovníci skateboardingu, IN LINE nebo BMX. Park obsahuje 

bar, prodejnu a půjčovnu vybavení pro návštěvníky. Návštěvník si může volit mezi venkovní nebo krytou 

drahou. Jednotlivé typy sportů jsou umístěny v samostatných podlažích aby se zabránilo nehodám.

Skatepark Zbraslav is a big new park for Prague and neighbourhood. It’s full of adrenalin and amuse-

ment for everyone. It’s speciallydesignedfor lovers of skatebording, in line or BMX. The skatepark 

includes a bar and shop with rental service for visitors.

Visitors can choose between outdoor line or indoor line. Each level of park is devoted to different sport 

to prevent injuries..





Seznam současných a minulých skeatparků 
v Praze a jejich stav: 

1/   Praha - Letenská pláň - Stalin / street
2/   Praha Barrandov skatepark / konec
3/   Praha Braník skatepark / 
      funguje ale je po rekonstrukci, ale moc   
      dlouho tam nejde být
4/   Praha Černý Most skatepark / nový funguje
5/   Praha Dětský ostrov minirampa / špatné
6/   Praha Dolní Měcholupy minirampa / není jisté
       zda skutečně funguje.
7/   Praha Hostivař minirampa / ?? nic moc
8/   Praha Hostivař skatepark / asi se staví nový  
      a nebo konec??
      - problém že jen pro skatebordy.
9/   Praha Michle skatepark / funguje
       - malý nic moc
10/ Praha Modřany skatepark / konec?
11/ Praha Mystic Skatepark / funguje (kolo  a 
      brusle 80,-     skate 50,-)
12/ Praha Na Babě skatepark / horší stav, ale 
      smí se tam i s koloběžkou
13/ Praha Nová scéna ND / street
14/ Praha Petrovice skatepark / ??
15/ Praha Smíchov skatepark / sociální problém          
      bespečnost
16/  Praha Strašnice - Quiksilver skatepark / 
nejlepší  
       skatepark v Praze může i bmx:))
17/  Praha Uhříněves skatepark / dobrý park
18/  Praha ulice Grussova hřiště / horší stav
19/  Praha ulice U Vodárny hřiště / X?

Skateparky
v ČR

PODÉLNÝ ŘEZPŘÍČNÝ ŘEZ

3 NP

2 NP

1 NP









08
RADNICE S VEŘEJNÝM PARKEM

Marie Kadlecová  

Do prostoru mezi dvě vysoké betonové stěny umisťuji jednopodlažní dům - radnici, který celým slotem 

prochází. Orientace je velmi jednoduchá, návštěvník na začátku slotu je informován, ke které přepážce 

má jít a pomocí eskalátorů a pohyblivých chodníků se dopraví až na místo. Prostor nad radnicí je 

zaplněn systémem teras, ramp a schodišť. Vzniká zde unikátní prostředí veřejného parku, který je 

osázen exotickou florou.

I responded in the space between two high concrete walls placed I single-storey house - Town Hall, 

which passes through the slot. Orientation is very simple, a visitor at the beginning of the slot is advised 

to go to the counter and via escalators and moving walkways are transported to the site. The space 

above the hall is filled with a system of terraces, ramps and stairs. The result was a unique environment, 

public park, which is planted with exotic flora.



Infocentrum

Kavárna

WC

Pošta

Bankovní pobočka

Přepážky radnice

Kanceláře radnice

Zasedací místnost

Čekací prostor

Archiv radnice

Technická místnost

ZÁKLADNÍ RAMPA S TERASAMI- 4O

VEŘEJNÝ PARK - TERASY

2070 m2

2020 m2

2430 m2



Do prostoru mezi dvě vysoké betonové stěny umisťuji jednopodlažní dům 
- radnici, který celým slotem prochází. Orientace je velmi jednoduchá, ná-
vštěvník na začátku slotu je informován, ke které přepážce má jít a pomocí 
eskalátorů a pohyblivých chodníků se dopraví až na místo. Prostor nad 
radnicí je zaplněn systémem teras, ramp a schodišť. Vzniká zde unikátní 
prostředí veřejného parku, který je osázen exotickou florou.

2070 m2

295 m

11,5 m

2020 m2

2430 m2

ZÁKLADNÍ RAMPA S TERASAMI- 4O

KONCEPT

otevírací doba veřejného parku: 7:00-22:00 
doba průchodu slotem: 8 minut
teplota: 25 OC
vlhkost: 80%

Infocentrum

Kavárna

WC

Pošta

Bankovní pobočka

Přepážky radnice

Kanceláře radnice

Zasedací místnost

Čekací prostor

Archiv radnice

Technická místnost

VEŘEJNÝ PARK - TERASY

BUDOVY 

DOBA PRŮCHODU - 8 MIN
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VĚZNICE ZBRASLAV

Jindřich Kobr

Po dlouhém času v izolaci je pro člověka velmi těžké začlenit se zpět do společnosti. Návrhem využívám 

silnou stránku zadání a vytvářím v izolovaném prostoru nedobytnou pevnost pro převýchovu trestanců. 

Těm je nabízena široká vybavenost, zaměstnání v okolních slotech a možnost zkrácení trestu výměnou 

za našlapané kWh na stacionárních kolech.

After long time of serving a sentence in isolation it is very difficult for a person to integrate back to the 

society. With my project I take the advantage of the commission and design an isolated impregnable 

fortress for re-educating the inmates. The prisoners can use the huge facilities, get employed in the 

surrounding slots and they can shorten their sentences by trading them for pedaled kWh of energy on 

stationary bicycles.













12
INTEGROVANÁ ZÁSAHOVÁ SLUŽBA

Marek Nosek

Integrovaný záchranný systém je důležitou součástí fungujícího města. Je to efektivní systém vazeb, 

pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a sa-

mosprávy při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. 

Tvoří ho středisko zdravotnické služby spolu s hasičským záchranným sborem a policií ČR. 

Integrated rescue system is an important part of a functional city. It is an effective system of links, rules 

of cooperation and coordination of rescue and security forces, state and local administration, in joint 

rescue operations and additional events. It consists of medical service along with fire fighter forces and 

the police department. 





150 158 112 155

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba

Popínavá zeleň

Centrum linky tísňového volání

Rekuperace vzduchu

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor

Osvětlení

Policie ČR

Policie ČR

Vytápění

PRAŽSKÉ JEDNOTKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Kladno

SCHÉMA OBSLUŽNÉ VZDÁLENOSTI

SCHÉMATICKÝ ŘEZ POKOJEM
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HELIPORT

1PP | VSTUP

3PP | OPERAČNÍ SÁLY A VYŠETŘOVNY

7PP | CELY

5PP | KANCELÁŘE

2PP | LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

4PP | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

17PP | GARÁŽE

6PP | JEDNACÍ MÍSTNOST
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OCEÁNIUM

Petra Moravcová

Račte vstoupit do podmořského světa a objevte tajemství mořských živočichů rozmanitého tvaru a 

velikosti. Vertikální oceánium představuje život pod hladinou moře a nabízí nezapomenutelný zážitek v 

podobě maket mořských živočichů v životní velikosti spojený s exhibicí podivuhodných mořských tvorů 

prohánějících se za skly akvárií. Celkovou atmosféru navozují světelné efekty vytvořené při průchodu 

paprsků světla speciálním zastřešením. Spolu s klesáním po šikmých rampách do hlubin oceánia se 

expozice živočichů proměňuje v závislosti na hloubce, v jaké se zrovna pozorovatel nachází.  Návštěvník 

se jakoby převtělí do role potápěče a vydá se na průzkum živočichů, kteří obývají právě příslušnou část 

oceánu. Pomyslná cesta zpět na hladinu je umožněna lanovkou a navozuje dobrodružný pocit výpravy 

ponorkou, vynořující se z mořských hlubin.

Please come in! Enter the underwater world and discover the secrets of sea animals of diverse shapes 

and sizes. The Vertical Oceanarium represents life under the sea level and offers an unforgettable ex-

perience in the form of full-scale models of sea animals together with a wonderful exhibition of creatures 

swimming around behind the aquarium glass. The overall atmosphere is created by lighting effects from 

the transmission of light rays through special roofing. Along with the ramps descending into the ocean-

arium deeps, the exposition of animals changes depending on the depth in which the visitors are at the 

moment. They can experience the thrill of deep-sea divers and set out into the wide ocean together 

with its inhabitants. The imaginary journey back to the water surface is possible by cable cars, which 

create the adventurous impression of a submarine expedition - emerging from the deeps of the ocean.   



vstup 1

café

obchod se suvenýry

akvárium ve skále

expozice živočichů tropických moří

expozice kosticovců

expozice kytovců

expozice hlavonožců

expozice hlubokomořských tvorů

restaurace

sedačková lanovka

tunel ve skále:
expozice schránek 
mořských mlžů a plžů

expozice žraloků

vstup 2

administrativa

expozice rejnoků a parejnoků

sedačková lanovka



hladina

střední vrstva vody

hlubina

mořské dno

KONCEPT

Oceány tvoří největší souvislý komplex biomů na Zemi a takřka s jistotou jsou 
prostředím, kde došlo poprvé ke vzniku živých organismů. Podmořská krajina 
sestává z hor a sopek, útesů, hlubokých údolí a rozsáhlých plochých planin, z nichž 
mnohé jsou mnohem větší než podobné útvary na pevnině. Oceány pokrývají více 
než tři čtvrtiny zemského povrchu a jejich prozkoumávání je tak obtížné, že znalosti 
živé přírody oceánů jsou ve srovnání se znalostmi o přírodě na pevnině zlomkové. 
Průzkum přitom ukázal, že se život v oceánech vyskytuje od hladiny až do nejhlubších 
příkopů, jejichž dno je v hloubce přesahující 11 kilometrů.

pevnina

šelf

svah

úpatí

oceánský 
příkop

abysální 
plošiny

oceánské 
hory

hladina oceánu

profil oceánské desky

středooceánský hřbet

riftové údolí

slot 13

detail oceánské desky

OCEÁNIUM - ENCYKLOPEDICKÁ PROCHÁZKA DO HLUBIN
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AXONOMETRICKÝ DETAIL ZASTŘEŠENÍ

reflexní sklo

vrstva izolačního plynu

bezpečnostní sklo

vzduchová izolační mezera

skleněná tabule

polyvinylbutyralová fólie 
s texturou efektu vodní kaustiky

bezpečnostní sklo

křížový vertikální distanční prvek
 z tvrzeného plastu

horizontální distanční prvek
z tvrzeného plastu

spojovací prvek z tvrzeného plastu

EFEKTY VODNÍ HLADINY INSPIRACÍ PRO ZASTŘEŠENÍ SLOTU

Voda má několik charakteristických vlastností: zrcadlení objektů na 
svém povrchu, lom světelných paprsků při průchodu vodní hladinou, 
násobení lomů světla a zrcadlení, samotný  pohyb vody a vodní efekt 
zvaný KAUSTIKA. Kaustika je běžný optický jev, se kterým se setkáváme 
v každodenním životě. Tento efekt respektuje tzv. Snellův zákon, který 
vysvětluje vliv rychlosti šíření vlnění v závislosti na hustotě daného 
prostředí. Zavádí tzv. indexy lomu charakteristické pro dané optické 
prostředí. Existují dva případy - lom od kolmice a lom ke kolmici závisející 
na optické hustotě daného prostředí. Při průchodu světla vodou světelné 
paprsky zdolávají průchod z prostředí opticky řidšího (vzduch) do op-
ticky hustšího (voda). Dalším nezbytným faktorem pro vznik kaustického 
efektu je nerovný, nepravidelný povrch. Díky tomuto povrchu se proces 
zrcadlení a lámaní světla znásobuje a tyto roznásobené paprsky pronika-
jící vodní hladinou se potkávají v místech intenzivních světelných bodů.   

vlnění různých vlnových délek
odlišných amplitud

výslednice všech vlnění různé směry vlnění výsledný nerovný povrch

POHLED NA RASTR ZASTŘEŠENÍ
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textura polyvinylbutarylové fóliepůdorys rastru 4x4 střešní moduly

řez A - A´

efekt kaustiky v přírodě

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

VÝ
U

K
O

VÉ
M

 P
R

O
D

U
K

TU
 S

PO
LE

Č
N

O
ST

I A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVO
Ř

EN
O

 VE VÝU
K

O
VÉM

 PR
O

D
U

K
TU

 SPO
LEČ

N
O

STI A
U

TO
D

ESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
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ŘEZ

PŮDORYSY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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vstup do objektu gift shop, restaurace AKVÁRIUM
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PARKOVACÍ DŮM A DOKJ

uro Slivka 

Návrh parkoviska a doku vychádza z lokálnych predpokladov južného cestného ťahu do Prahy a prítoku 

rieky Vltava.To umožňuje pokračovať na inom dopravnom prostriedku, na bicykloch, korčuliach, mo-

torkách, segwayoch, člnoch a kajakoch. Koncept vytvára systém na rýchly pohyb, primerané množstvo

miest a optimálnu obsluhu komplexu. Vyčleňuje priestory pre úžitok, od miestnosti, cez športovisko 

po dráhu.

The draft of parking lot and dock is based on local assumptions of south road corridor to Prague and 

tributary of Vltava river. This possible to transport by skates, bikes, motorbikes, boats and canoes, the 

segways. The create a system for rapid movement, a reasonable amount of seats and optimal opera-

tion of the complex. It allocates space for other benefits, from the room, through the sports facilities to 

the track.









Návrh parkoviska a doku vychádza z lokálnych predpokladov južného cestného ťahu do Prahy a prítoku 
rieky Vltava. To umožňuje pokračovať na inom dopravnom prostriedku: na bicykloch, korčuliach, 
motorkách, segwayoch, člnoch a kajakoch. Koncept vytvára systém na rýchly pohyb, primerané množstvo 
miest a optimálnu obsluhu komplexu. Vyčleňuje úžitkové priestory od miestnosti, skladiska, cez 
športovisko po dráhu.

The draft of parking lot and dock is based on local assumptions of south road corridor to Prague and tribu-
tary of Vltava river. This possible to transport by skates, bikes, motorbikes, boats and canoes, the segways. 
The create a system for rapid movement, a reasonable amount of seats 
and optimal operation of the complex. It allocates space for other 
benefits, from the room, storage,  through the sports 
facilities to the track.

pôdrys
riešenie 
jednosmernej 
a obojsmernej 
prevádzky

rez 
jazdnou 
dráhou

15 Juraj Slivka 
Parking house

priestor pre skladovanie
the space for storage

181 562 m3

priestor pre parkovanie
the space for parking

1120

priestor pre šport
the space for sport

maximálna rýchlosť
maximal speed

40 km/h

prejazd objektom
transit by the object

3:20 min
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SLADOVNA A PIVOVAR

Josef Choc

Více než polovina sladu vyrobeného v České republice se exportuje do zahraničí.

Necelá pětina exportního sladu putuje lodní dopravou do zámoří. 

Zbraslavský kamenolom má pro lodní dopravu dobré dispozice.  

Nákladní loď přepravuje v lodních kontejnerech slad vyrobený ve zbraslavské sladovně až do překladních 

přístavů na Labi. Cestou zpět na Zbraslav vykupuje sladovnický ječmen k následnému zpracování na 

slad a celý koloběh se opakuje. 

Ke sladovně je připojen pivovar s hospodou pokrývající poptávku nově vznikajícího města v revitalizo-

vaném kamenolomu na Zbraslavi.

More than a half of the malt production of the Czech Republic is exported to the foreign countries.

Less then 20% of the exported malt is transported by the ships to the overseas countries.

The Zbraslav quarry has a great disposition to be a port.

A cargo ship transports in the containers to the jetty ports on the Elbe river malt produced by the Zbra-

slav malthouse. On its way back, barley is bought to be manufactured into malt in the malthouse and 

the whole process is repeated.

Besides, there are also a brewery and a pub connected with the malthouse, that meet the demand of 

a the newly arising town in the revitalized Zbraslav quarry.

184       185   



Proces výroby sladu
Process of malt production

Vstupy + výstupy
Inputs + outputs

Vedlejší produkty
Byproducts

Půdorys
Top view

0 m 50 m 100 m

Skladování ječmene
Barley storage

Máčení
Dipping

Klíčení na humnech
Germination on the 
threshing fl oor

Hvoždění
Kilning

Skladování sladu
Storage of malt

Export, pivovar
Export, brewery

Voda
Water

Ječmen
Barley

Chmel, kvasinky
Hops, yeast

Užitková voda
Utility water

Mláto
Draff Klíčky

Sprouts

Odpadní ječmen
Waste barley

Pivo
Beer

Slad
Malt



Vodojem
Water tank

Sila na ječmen
Silos for barley

Máčecí nádrže
Soaking tanks

ČOV
Sewage treatment plant

Čistička + třídička ječmene
Purifi er + sorter of barley

Strojovna
Engine room

Humna
Threshingfl oor

Hvozdy
Kilns

Zásobování + export
Supplying + export

Sklad sladu
Warehouse of malt

Pivovar + hospoda
Brewery + pubVelín

Control room

Sklad sladu
Warehouse of malt
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HAMBURG (5-6 dní)

BERLIN

MAGDEBURG (2 dny)

HANNOVERAMSTERDAM

ROTTERDAM

COLOGNE

FRANKFURT

DRESDEN

MĚLNÍK

PRAHA
ZBRASLAV
start

WIEN

BRATISLAVA

BUDAPEST     

Dunaj

BAMBERG

KELHEIM

Mohan - Dunaj
kanal

Mohan

Rýn

Mittellandkanal

Labe

Havel

Labe

Vltava

350 km

142 km

464 km

205 km

89 km

223 km

258 km 175 km 150 km

270 km

130 km

CLASSES:
Va 1500 - 3000 t
Vb 3200 - 6000 t
VII 14500 - 27000 t

LABE
- celková délka: 1150 km (v Čechách 364 km)
- plocha povodí: 144 100 km2

- průměrný průtok: 750 m3/s
- třída: Va

DUNAJ
- celková délka: 2857 km
- třída: VIa-VIc, VII

MOHAN
- celková délka: 527 km
- splavný od Bambergu - odtud průplav do Dunaje - Ludwig kanal
- třída: Va

MITTELLANDKANAL
- umělá vodní cesta spojující povodí Labe, Vezery, Enže a Rýna
- celková délka: 325 km
- splavnost pro lodě s výtlakem do 1000 t
- spojuje Labe s kanálem Dortmund- Ems- přes Rhein-Hernekanal a laterální kanál k Rýnu

RÝN
- celková délka 170 km

MOHAN-DUNAJSkÝ KANÁL
- celková délka: 170 km
- začíná v Bambergu a končí v Kelheimu



188       189   
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SKOKANSKÝ KLUB

Anežka Prokopová

Parcela ve zbraslavském kamenolomu je v mnoha ohledech jedinečná. Nabízí především velké 

prevýšení a vysoké zdi zcela eliminují vlivy bočního větru. Navrhuji zde proto skokanský klub se dvěma 

skokanskými můstky. V současnosti se tréninkové skokanské můstky vyskytují pouze v horských loka-

litách, tudíž je okruh zájemců o tento sport velmi zúžen. Postavení nového centra na jihu Prahy přiláká 

nové příznivce a fanoušky. 

Stone quarry site in Zbraslav is very unique in many aspects. Above all it offers a great degree of incline 

and its high walls eliminate any side wind effects. In reaction to this I design a ski jump club with two 

different ski jumps. Nowadays ski jump training centres are located only in mountains, therefore amount 

of people interested in this sport is lowered. Creating a new center  in the south of Prague will attract 

new fans and supporters.
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SKLAD SOLI

Ondřej Tomšů 

Centrální sklad technické soli pro ČR. Princip je založen na příznivé ceně NaCl v letním období, kdy je 

cca o 20% nižší než v zimním období. Sůl nakoupená v létě se uskladní a v zimě distribuje do lokál-

ních skladů po celé zemi. Importuje se z Německých solných dolů pomocí lodní a kolejové dopravy 

do skladových sil. Sůl je ve skladu chemicky upravena, uskladněna a distribuována optět kolejovou 

dopravou a silniční nákladní do skladů po ČR.

Central store of the technical salt for the CR. Main idea is based on the difference between winter and 

the summer price of the salt. Slat is bought durring the summer and than durring the winter distribute 

in to the local stores for the cheapest price. This store can save more than 20% of outlay for the salt. 

Slat is importing from the Germany by the water transport and by the railway transport. And exporting 

by the railway transport and by the trucks.
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sklad tekuté impregnace

horizontální doprava

vertikální doprava

výsypky expedice

skladová sila na NaCl

mletí a impregnace

ředitelství

kolejiště

vlaková výsypka

pásový dopravník z lodi

horizontální dopravník do sil



železniční most

dráha jeřábu na vykládku

výsypka

výtah a točna na návěsy

sklaová sila sklad chemie

vltava
točna

výtah

parkování

komunikace

ředitelství
drcení a impregnace

vpust chemie

vertikální doprava

sila
doprava ze sil

sklad chemie

3x kolejiště ( 3 x 25 vagonů)    

SCHÉMA SKLADU



Dopravní řešení transportu soli z Bernburgu do Lomu a z Lomu po ČR
Doprava je realizována pomocí nákladních vagonů Facns 133 a Falrrs v soupravě 20 vagonů 
po kolejích a nebo nákladní lodní dopravou pro třídu splavnosti  IV tj. lodě do 80 m délky, 
ponoru 2,5 m, šířky 9,5 m a nosnosti 1000-1500 t. Distribuce po ČR je řešena pomocí vlaků 
a nákladních vozů. Dostupnost a návaznost železniční a vodní dopravy ilustrují mapy. Obě 
místa se nacházejí v blízkosti páteřní dopravní železniční sítě evropy a na splavných tocí řek. 

mapa splavnosti a trasy pro lodní dopravu

hlavní železniční doprvní síť Evropy

hlavní česká žekezniční síť

remorkér

vagón typu Falrrs



Zásobování a expedice

vykládka z lodi

vykládka z vlaku

transport do sil

expedice ze sil na valníky a vagony

vykládka jeřábem

mletí a impregnacetransport dopravníkem

mletí a impregnacetransport dopravníkem

Vltava

výtah návěsů
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SUCHÝ PŘÍSTAV

Petr Bláha

Suchý přístav je rozdělen na část automobilovou a lodní. Každá z nich je tvořen na principu „pá-

terenoster“, kde v příslušných částech (lodní/automobilová) rotují platformy pro lodě/auta. Automo-

bilová část je přístupná shora narozdíl od lodní části, jenž má přístup dole.  Společně s vertikální páteřní 

komunikací situovanou na jejich rozhraní, tvoří dva protipóly, které se navzájem doplňují. 

Dry port is divided into two parts, where is situated cars and boats. Each of them is formed on the 

principle of „páterenoster“ where the relevant parts (boat / car) contains rotating platforms for boats 

/ cars. Automobile part is accessible from the top, unlike the ship, which has access to the bottom. 

Together with the vertical c













22
RECYKLOVANÉ MĚSTO

Katarína Máčková

Potreba recyklácie použitých materiálov je v dnešnej dobe nevyhnutná, a preto navrhujem miesto, kde 

použijem vyradené tlačné člny dovozené po rieke Berunka do blízkosti slotu a ich následnou manupu-

láciou v rámci slotu prostredníctvom žeriavov a ich ukladaním, vrstvením a otáčaním ponúkam priestory 

využivateľné pre rôzne aktivity alebo ako parcely pre obytné jednotky. Ľudia sa pohybujú výťahmi, ktoré 

sú poprepájané schodiskami popri stenách, čo zjednodušuje pohyb po slote a tiež lanovka, ktorá 

prepája jednotlivé sektory v horizontálnom smere. Člny sú umiestňované v slote na základe gridu a ich 

následným premiestnením variabilne reagujú na nové požiadavky obyvateľov

IThe recycling of already used materials is necessary in these times and that´s why I design a city- a 

space, where I want to use rejected and already used push- boats delivered on the river Berunka near 

to the slot and consequently manipulated in a slot with cranes. Their accumulation. overlaying, and 

rotation give spaces for many activities or their function as a site for dwellings. People move with eleva-

tors which are connected with grid of stairs on walls, what makes the moving easier and also there is 

a ca ble car which connects each sector  in horizontal direction. Pushed boats are figured in a virtual 

grid and the movement of boats is a variabil  n for new needs of citizens



 

koľajnice pre lanovku, žeriav
lanovka 

križovatka rôznych 
druhov dopravy

vysadené stromy, park
_setted in trees, park

vertikálne komunikácie, 
výťahy prepájajúce sektory 

tlačný čln ako parcela pre 
výstavbu obytných jednotiek

prázdne člny pripravené 
na používanie

schodisko prepája celý slot

prístav pre transport 
člnov

22



transport

rieka Berunka

PROCES

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

tlaèný èln TÈ 1000 t; 1980; 3 000 000 ÈSK

tlaèný èln TÈ 500 t

Èeské prístavy a.s.

Praha Holešovice
Praha Radotín
Praha Smíchov

tlaèný èln TÈ 300 t

inštalácia

PRINCÍP





prístav pre transport 
člnov

park

múzeum

ghetto

kostol

PRÍKLADY VYUŽÍVANIA TLAČNÝCH ČLNOV

nástupná plošina k lanovke
_island for cablecar

žeriav pohybujúci sa 
po koľajniciach 
_cran moving on rails

žeriav umiestňuje čln
_the cran places a boat

vysadené stromy, park
_setted in trees, park

vertikálne komunikácie, 
výťahy prepájajúce sektory 
_vertical communication, sectors are 
connedted with elevators

horizontálna komunikácia, schody
_horizontal comunication, stairs

bazén_ swimming pool

čln ako showroom, múzeum
_boat as a showroom, museum

križovatka rôznych druhov 
dopravy
_crossway of many kinds 
of vehicles

otvorený priestor; kultúra
_open space, culture 

člny pripravené na používanie
_boats pripared for using

čln ako parcela pre výstavbu
obytných jednotiek_ boat as a site 

tlačný čln ako stropná časť interiéru; 
mobilár_ boat as a ceiling in interior, 
furniture

koľajnice pre lanovku, žeriav
_rails for cablecar, crane

verejná budova( kostol, úrad)
vytvorený v priestore medzi dvoma
člnmi_ public space made inbetween 
two boats

virtuálny grid pre člny
_virtual grid for pushed boats

pláž, oddychová  zóna
_beach, relaxing zone 

INFRAŠTRUKTÚRA

PôDORYSY, REZY, SCHÉMY

+ 58 m

+ 65 m + 45 m

+88 m

+ 82 m +71 m

35 m

12
 m

4 
m

7m
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GOLF

Rozálie Kašparová

Co dělají golfisti v zimě? Aby se udrželi ve formě a ukojili svou golfovou závislost, platí velké peníze za 

hodiny na golfových simulátorech či tráví čas v nevzhledných golfových halách, kde do úmoru a bez 

atmosféry pálí do sítě jeden míček za druhým.  Abych pozvedla úroveň golfových tréninků v zimním 

období a zároveň efektivně využila netradiční rozměry zadání, navrhuji do slotu zastřešené golfové 

odpaliště. 

What do the golfers do in winter? In order to keep in shape and satiate their golf addiction, they pay 

good money for golf simulator lessons or they spend a lot of time in unattractive golf halls. There they 

keep shooting the balls one after another into the nets all day without atmosphere. To raise the standard 

of golf trainings in winter and also efficiently make use of the unconventional size of the assignment, I 

design covered golf driving for the place.















pohľad do interiéru



pohľad do interiéru
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KOUPELE V JESKYNI

Renata Mitrová

Projekt, s celoročným  sfunkčnením, využíva zároveň potenciál lokality a aj samotného slotu. Spá-

ja existujúce pramene a tradíciu na vyhľadávaný spôsob kúpeľného a wellness ubytovania. Gesto 

betónových stien - tmy, vlhkosti, zúžených priestorov, pomohlo dovytvárať auru jaskyne. Členitosť 

štruktúry posilňuje kontrasty: dutina / hmota, tma / svetlo, stúpajúca para, chlad  / teplo atď

The project, with year-round function, is using potential of the site and the actual slot itself. It combines 

existing mineral sources and tradition of popular form of spa and wellness hotels. 

The concrete walls gesture, which brings darkness, humidity, confined spaces, helped to create the 

right aura of cave. The diversity of structure also enhances contrasts: cavity / paste, dark / light, rising 

steam, cold / heat, etc.







para voda

úzke štrbiny

jaskyňa

1 kolonáda 2 masívny objem

3 sekundárne haly 4 hotelová zrnitosť

4
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3

celkom 31 podlaží
4 vrstvy ( 4 x 2, 34 m )

východisko

vlhkosť
tečenie
ozveny

polarita
teplých 
prameňov

jednotná materialita
nízka svetelnosť
drsnosť



WC ženy
hľadisko, kapacita 70 ľudí
kabínky domáci, hostia, rozhodca

malá športová hala
(30 m x  m x 8,6 m)

ochranné siete

TRAKT 1

TRAKT 2

pešia trasa
stánky

kolonáda

TRAKT 3

interaktívny
priestor
dutiny

sauny, sprchy, prezliekarne

*  izby situované k max. slnečnosti, kapacita 109, plocha 1930 m² 

bazény, vodná plocha: 1693 m²

** jaskynné izby, kapacita 400, plocha 6908 m²

haly, dutina v troch rezoch + kolonáda

kolonáda, primárna komunikácia

schéma charakteru

32 m²19 m²

21 m²

20 m²
19 m²
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VARIABILNÍ LODĚNICE

Viktor Kákoš 

Loděnice na výrobu a opravu lodí zabírají cenné pozemky na březích Vltavy- tyto pozemky je výhodné 

ušetřit, proto do slotu navrhuji vertikální loděnici, kapacitou odpovídající třem velkým výrobnám. Zároveň 

odpovídám na problém těchto loděnic, které se často nedokážou přispůsobit momentální poptávce 

na trhu a s ní spojenými nároky na provoz, a jsou nuceny na určitou dobu zastavit výrobu. Proto jsem 

ji navrhl tak, aby se mohla těmto požadavkům přizpůsobit. Jednotlivé dílce hal jsou demontovatelné, 

takže se můžou v krátkém čase přestavět dle potřeby, účinně tak využít prostoru a dosáhnout max-

imální efektivity výroby. 

Shipyards for shipbuilding and ship repairing occupy valuable plots on Vltava riverbanks- these plots 

are worth saving, that´s why I projected vertical shipyard with capacity of three big conctruction halls 

into my slot. I also answer the problem of these shipyards, that often cannot adapt to momentary 

market inquiry and with it connected demands  on shipyard functioning, and they are forced to stop 

production for a time. Therefore i projected it so it can adapt to these demands. Parts of halls are dis-

mountable, so they can be converted due to demands in a short time, use space efficiently and acquire 

maximum production beneficence.
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KOSTEL

Andrea Lízáková

Úzky a lineárny charakter slotu vyzýva človeka na cestu. Na cestu ku skale, na cestu k bohu, na cestu 

k sebe samému? Ľudia cesty putujú k rôznym formám svojho cieľa už po stáročia. Vytvorením sakrál-

neho miesta v úzkom koridore kameňolomu vzniká nevšedný duchovný priestor, ktorý kladie otázku, 

či cieľom nie je cesta sama. Úzkym zárezom stredom slotu vytváram v skale prechod, ktorý svojou 

priamočiarosťou posilňuje lineárnosť slotu. Je to akoby predĺžená chrámová loď, ktorá od nepamäti 

reprezentovala púť kresťanského národa.

Narrow and linear character of the slot challenges one for a journey. It´s a way leading to the rock, a 

way directed to god, a way adressed to one´s self? People of the way are on a pilgrimage towards 

diverse forms of their target during centuries. By setting a sacral space into the narrow corridor of the 

quarry, an unusual spiritual milieu is created. It asks a question, if the target is not the way itself. The 

straightforward passageway in the rock, that is created by a deep cut right through the middle of the 

slot, underlines the linearity of it. As if it was an extended church nave that represents the pilgrimage of 

christians since the beginning of times.
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RYBÍ FARMA

Martin Císař

Podle prognóz vzroste do roku 2050 počet obyvatel Země na 9,3 miliard. Takové množství nebude 

možné současným způsobem zemědělství uživit. Přesun produkce proteinů pod vodu může být 

řešením. Navržená rybí farma funguje jako stroj, který ročně vyprodukuje 9 460 tun ryb. To je v přepočtu 

jedna ryba za vteřinu. Výroba je rozdělena do pěti horizontálních úseků podle stáří ryb (inkubace jiker, 

rozkrmení plůdku, odchov násad, výkrm tržních ryb, chov generačních ryb). Výnosy jsou  dosaženy na 

pozemku o rozloze 0,47 ha . 

According to predictions the world population will be 9.3 billion in 2050 . The current way of farming 

will not be able to support this quantum. Transfer protein production under water could be the solution. 

The designed fish farm works as a machine that annually produces 9,460 tons of fish. It means one fish 

per second. Production is divided into five horizontal sections according to age of fish (egg incubation, 

first feeding of alevins, fry rearing, fattening fish for market, breeding broodstock). Yields are achieved 

on a land area of 0.47 ha.
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ZPRACOVÁNÍ MASA

EXPORT

ODCHOV NÁSAD

CHOV GENERAČNÍCH RYB

VÝKRM TRŽNÍCH RYBROZKRMENÍ PLŮDKUINKUBACE JIKER

ZÁZEMÍ
KANCELÁŘE

SKLADY
VÝZKUM

VODNÍ
NÁDRŽ 

ÚPRAVA
NOVÉ VODY

MOSTOVÉ 
DOPRAVNÍKY
(PŘEPRAVA

NÁDRŽÍ)

SEDIMENTAČNÍ 
NÁDRŽE

VÝTAH
NA 

NÁDRŽE

SILA
NA 

KRMENÍ

STŘECHA
ETFE FOLIE

+

PRŮMĚRNÁ PRODUKCE:

1 RYBA ZA VTEŘINU



VÝROBNÍ CYKLUS PSTRUHA DUHOVÉHO

540
odchovných

žlabů

ROZKRMENÍ
PLŮDKU

trvání:
0,5-1 měsíc

ODCHOV
NÁSAD

 810
odchovných

nádrží

trvání:
2 měsíce

 696
výkrmových 

sil

VÝKRM
TRŽNÍCH

R YB

trvání:
3-4 měsíce

AUTOMATICKÉ
ZPRACOVÁNÍ

ODVOD SEDIMENTŮ
(KVALITNÍ HNOJIVO)

RYBY
Z JINÉ
FARMY

 ZBYTKY 

KVALITNÍ
MASO

INKUBACE 
JIKER

72 
vertikálních
inkubátorů

trvání:
1-2 měsíce

mortalita
20%

mortalita
15%

mortalita
7,5%

mortalita
3% DALŠÍ

SLOŽKY

VÝROBA
KRMI VA

UMĚ LÝ
VÝTĚR

EXPO R T

stáří
3-7 let

GENERAČNÍ
R YBY

40
CHOVNÝCH

SIL

+

NEJLEPŠÍ 
JEDINCI
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VSTUPNÍ HALA

KANCELÁŘE, ŘEDITELSTVÍ

ZÁZEMÍ FARMY (ŠATNY, 
SKLADY,VÝZKUM, VELÍN, 
ŠKOLENÍ)

SILA NA KRMENÍ

SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE

ČISTIČKA NOVÉ VODY

NÁDRŽ NOVÉ VODY

FILTRACE, NITRIFIKACE 
U NÁDRŽÍ

VÝTAH NA NÁDRŽE

ZPRACOVNA

INKUBACE JIKER

PLŮDEK

NÁSADY

TRŽNÍ RYBY

GENERAČNÍ RYBY

TRANSPORTNÍ MODULY

PARKOVIŠTĚ 
TRANSPORTNÍCH MODULŮ

SCHÉMA TRŽNÍHO SILA LEGENDA

POHLED BOČNÍ POHLED PŘEDNÍ POHLED HORNÍ

43
30

3420

43
30

3420

50
00

ODVOD
SEDIMENTŮ

RECIRKULACE
VODY

95-98 %

PŘÍVOD
ČISTÉ
VODY

ODVOD
VODY

PŘEPADEM

2-5%

NOVÁ VODA

PŘÍVOD
KYSLÍKU

PŘÍVOD KRMIVA SENDVIČOVÁ STĚNA
  Z PLASTU

SÍ�KA
UV FILTR

�� STUPE�
NITRIFIKACE

CHOV RYBSEDIMENTACE
�� STUPE�

NITRIFIKACE



+5, 680

1.  
+ 5, 680

+38,950

+38,950

3.
+38,950

+70,490

5.
+70,490

+22,730

2.
+22,730

+90,230

8. 
+90,230

+87,210

7. 
+87,210

+84,710

6. 
+84,710

+- 0,000

+54,950

4.
+54,950

AA

AA

AA

AA

AA

AA

A A

B

B

AA

PŮDORYSY

ŘEZ A-A ŘEZ B-B

100m 200m 300m50m10m0m 400m
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VERTIKÁLNÍ FARMA

Petr Bočan

Celý koncept farmy je postaven na využití objemu – ne plochy, jak to bývalo u klasického  zemědělství. 

Plodiny jsou řazeny vertikálně nad sebou ve speciálních boxech. Dostatek  potřebného světla je zajištěn 

LED zářivkami, které jsou součástí boxů.  Komunikaci zajišťuje spirálovitě stočená rampa. Ve středu 

vzniká volný prostor – atrium, kterým proniká část rozptýleného denního světla a snižuje tak náklady 

na umělé osvětlení.  Pro rychlý přesun jsou navrženy ztužující jádra, která slouží nejen pro vertikální 

komunikaci, ale také jako šachty TZB, požární evakuační cesty a zároveň volný prostor pro zázemí  

farmy.  Rostliny jsou pěstovány bez půdy, přímo v živném roztoku, který je do boxů přiváděn  rozvody 

z komunikačních jader - tento způsob pěstování se nazývá hydroponie.  Celý systém je postaven na 

technologii aquaponie, kde se živný roztok získává z rybích  nádrží (sousedící rybí farma) filtrací odpadní 

vody. Zmíněnou metodou můžeme pěstovat  širokou škálu rostlin po celý rok: od nenáročných hlávko-

vých salátů až po exotické plodiny,  jako je ananas nebo vodní meloun. Tak lze zajistit neustálý přísun 

plodin i v neúrodných  obdobích roku. 

The whole concept of the farm is built on using volume – not (the) area as it used to be in classic farm-

ing. Crops are arranged vertically one above the others in special boxes. Sufficient light is ensured by 

LED lamps, which are part of boxes.

Communication is provided by the coiled spiral ramp. In the middle there is the atrium, which pen-

etrates part of the scattered daylight. The reinforcing core is designed for quick move and  is used not 

only for vertical communication but also as a shaft of TBE, the fire evacuation route and free space as 

hinterland of the farm. 

The plants are grown without soil, in the nutrient solution, which is led into boxes by distribution of 

communication cores - this method of cultivation is called hydroponics. The whole system is built on 

technology of aquaponie where the nutrient solution is obtained from fish tanks (the adjacent fish farm) 

filtration of wastewater. By mentioned method we can grow a wide variety of plants all year: from the 

undemanding lettuce to exotic crops such as pineapple or watermelon. It is the way how to ensure a 

steady supply of crops in barren times of the year.
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0,5 ha

1,5 ha

2,0 ha

2,0 ha

1,5 ha

3,0 ha

I
II

IIIIV

Export je zajištěn dvěma
směry - jeden z nich využívá potenciál 
řeky, druhý pak poskytuje zásobování městu
silničními komunikacemi

délka - 67,7 m
šířka - 8,23 m
výška - 4,70 m

speciální plodiny

bobuloviny

lilkovité/tykvovité

listová zelenina

byliny/koření

kořenová zelenina

ČISTÁ VODA

AQUAPONIE

ŽIVNÝ ROZTOK

7000 lux

Farma využívá část rozloženého denního světla.
Snižují se tak náklady na spotřebu energie LED zářivkami.

I - voda zbavena hrubých nečistot 
    z rybí farmy - živný roztok
  - voda z řeky

II - prostup stojany se zeleninou
   - filtrace a okysličení vody

III - získání energie pro čerpadlo díky 
      vodnímu spádu
    - návrat přefiltrované vody rybí farmě

IV - přívod vody s nitrifikačními látkami 
       z rybí farmy
    - separace pevných částic

Výška objektu přesahuje 45 m - budova
proto spadá do požární kategorie C - délka 
nechráněných únikových cest proto může 
dosahovat 100 m.
Délka chráněných únikových cest je neomezená

přirozená cirkulace je zajištěna
přísunem chladného, čerstvého vzduchu 
od řeky, který se při prostupu objektem 
postupně otepluje - vzniká tak komínový efejt 

1000 lux
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PLODINY PĚSTOVANÉ HYDROPONNÍ / AEROPONNÍ METODOU

SPECIÁLNÍ PLODINY

BOBULOVINY

LISTOVÁ ZELENINA

KOŘENÍ/BYLINKY

LILKOVITÉ/TYKVOVITÉ KOŘENOVÁ ZELENINA

PŮDORYS - RAMPY

DOKUMENTACE

POHLED - ZASTŘEŠENÍ

Půdorys

Detail A

ŘEZ SLOTEM

DETAIL A



PŮDORYS - RAMPY

DOKUMENTACE

POHLED - ZASTŘEŠENÍ

Půdorys

Detail A

ŘEZ SLOTEM

DETAIL A
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30
HMYZÍ FARMA

Eva Ondrušková

Jedna ze základních stavebních látek lidského těla je bílkovina. Dnes ji získáváme především ze 

živočišných výrobků. Stále rostoucí populace a vysoká spotřeba vede k rychlému úbytku hospodářských 

zvířat a nutí nás hledat nové bílkovinové zdroje. Jedlý hmyz je vhodnou alternativou, která se ale v 

zemích Evropy zatím neprosadila. Hmyzí farma je navržena tak, aby pomohla vyplnit díru na evropském 

trhu, nabídkou různých druhů jedlého hmyzu.

One of the basic building substance human body is protein. Today we gain protein from animal prod-

ucts. Increasingly population and hign consumption result in  search new proteins source. Edible insect 

is suitable alternative, which push not trhougt in European countries. Insect´s farm could  fill up hole on 

European market.



Silo na krmivo

Chovné boxy

Zpracování

Líhně
královen

Administrativa

Silo na vodu

Výzkum

Vývoz 
výrobků



+ 3,000

+ 13,500

+ 45,000

+ 80,000

+ 120,000

+ 80,000

+ 45,000

+ 13,500

+ 3,000

A

A

A

ŘEZ A - A´

A´

A´

A´

ŘEZ B - B´

A´

0 10 100 200 300 400

A





SCHÉMA - ROZVOD POTRAVY

SCHÉMA - POHYB CHOVNÝCH BOXŮ

Vstup 
přebytky ze 

supermarketů 
(ovoce, zelenina, 

pečivo)

Chov tržního hmyzu

Chov generačního 
hmyzu

Zpracování

Odpad - hnojivo

Výstup 
potravinové pro-

dukty bohaté 
na bílkoviny

VÝROBNÍ PROCES

Jedna ze základních stavebních látek lidského těla 
je bílkovina. Dnes ji získáváme především ze živočiš-
ných výrobků. Stále rostoucí populace a vysoká spo-
třeba vede k rychlému úbytku hospodářských zvířat 
a nutí nás hledat nové bílkovinové zdroje. Jedlý hmyz 
je vhodnou alternativou, která se ale v zemích Evropy 
zatím neprosadila. Hmyzí farma je navržena tak, aby 
pomohla vyplnit díru na evropském trhu, nabídkou
různých druhů jedlého hmyzu. 

One of the elemental components of the human body 
is protein. In these days we get protein mainly from 
animal products. The ever-increasing population and 
high consumption leads to a rapid loss of livestock 
and it‘s forcing us to look for new sources of protein. 
Edible insects are a good alternative, but in the Euro-
pean countries is not very famous alternative. Insect 
farm is designed to help fi ll this hole in the European 
market with various kinds of edible insects.









31
CENTRUM DUŠEVNÍ HYGIENY

Eva Kubjátová

Životní tempo se zrychluje. Nároky na náš výkon se zvyšují. Tlak okolí sílí. Přibývá přepracovaných a lidí 

s chronickým únavovým syndromem. Každý třetí má předpoklady k syndromu vyhoření. Nemáme čas 

na to, abychom se zastavili. 

Centrum duševní hygieny nabízí únik z chronického stresu. Pomůže návštěvníkovi uklidnit se, zvolnit 

a zapomenout na okolní svět. Forma vyjadřuje cyklické pojetí času. Jednotlivá kola ztvárňují koloběh 

života některých druhů rostlin a živočichů. Vnějšími koly je možno otáčet, pozorovací program si volí 

sám návštěvník. Čím hlouběji je kolo umístěno, tím složitější organismus a jeho chápání. Nejvyšší kola 

nesou rostliny, nejníže položená představují koloběh lidského života. Konec je začátek.

Living faster, being tasked with more and more demanding assignment, too much stress from being 

put under pressure. A number of the overworked people has been raised, as well as of the people with 

chronic fatigue syndrome.  Every third person has an inclination towards the burnout syndrome. There 

is no time to lose.

The Centre of Soul Hygiene offers a flight from the chronic stress regime. It helps the clients to calm 

down, ease their pace and to forget the surrounding world. The form expresses the cyclic time kon-

cept. Each wheel represents  a life cycle of a particular plant or an animal. External wheels are movable, 

the klient can rotate it and choose his observation programme. The more deep situated  the wheel is, 

the more komplex it is. The highest placed wheels carry plants, the lowest stand for humans. The end 

is the beginning.
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Koncept

Centrum duševní hygieny by mělo být místem odpočinku, uvolnění a poznání. 

Pozorování přírody je pro člověka uklidňující i objevující. Sledováním rostlin a živočichů přicházíme na v přírodě běžně platné zákonitosti, které můžeme aplikovat na naši situaci a na náš 
aktuální problém. Skrze pozorování životního cyklu jednodušších forem se člověk postupně dostává k tomu nejsložitějšímu - sobě samému. 

Jedenác kol zastupuje koloběh života náhodně vybraných rostlin a živočichů. Jejich obvody se liší, tak jako se liší déka života každého druhu. V nejvyšších slunečných místech jsou 
navrženy rostliny, nejníže pak kola života lidí. Tedy čím složitější je pozorovaný objekt, tím hlouběji se člověk noří do svahu i své mysli. Každé kolo má statickou část, kterou je plošina 
s pozorovatelnami, procházející skrz středy kružnic. Vnější část s cílem pozorování se otáčí a umožňuje tak návštěvníkovi variabilně zvolit sůj program pobytu. Někdo bude preferovat 
pouze vizuální dojem a vnímat bude krásu listů nebo pestrost křídel. Jiný návštěvník může být náročnější a těmi samými místy si projde s cílem objevovat, porovnávat a hodnotit.

Každému druhu je věnováno jedno kolo s výjimkou čtyř nejspodnějších, která jsou zaměřena na člověka samotného. Čtyři proto, že budou ve znamení čtyř témat - svoboda, smysl, 
samota, smrt. Zabývá se jimi obor existencdiální psychoterapie, jehož poznatky jsou aplikovány při léčbě osob dlouhodobě pod stresem, osob přepracovaných a vyhořelých.

Centrum je řešeno jako soubor samostatných buňěk. Bylo by možné uvažovat dodatečnou stavbu společného ubytovacího zařízení, jídelny a další prostory pro vyvvíjející se terapie.      
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32
LOGISTICKÉ CENTRUM

Lukáš Makovský

Objem nákladní přepravy stále roste a tvoří poptávku po dalších logistických centrech. Logistické cen-

trum Zbraslav leží v blízkosti křivovatky Pražského okruhu R1 a jihočeské R4, kde pro svažitý terén a za-

tím nedokončenou R4 logistické centra nejsou. Přesto R4 bude významnou alternativou k D3 směrem 

na Salzburg a Trieste. Navrženo je celkem 12 ramp s návazností na skladovací prostor současných 

parametrů s celkovou plochou 9530 m2.

Amount of haulage is still growing and demands new logistics centers. Logistics center Zbraslav is 

located close to highway intersection of Prague‘s highway ring R1 and highway R4. There are not 

logistics centers along R4 yet due to the sloping terrain and incompleteness of R4, nevertheless R4 

will become important alternative to highway D3 towards Salzburg and Trieste.  The design contains 12 

ramps assigned to modern storage space of 102 580 square feets.



Objem nákladní přepravy stále roste a tvoří poptávku 
po dalších logistických centrech. Logistické centrum 
Zbraslav leží v blízkosti křivovatky Pražského okruhu R1 
a jihočeské R4, kde pro svažitý terén a zatím nedokon-
čenou R4 logistické centra nejsou. Přesto R4 bude 
významnou alternativou k D3 směrem na Salzburg a 
Trieste. Navrženo je celkem 12 ramp s návazností na 
skladovací prostor současných parametrů s celkovou 
plochou 9530 m2.

Amount of haulage is still growing and demands new 
logistics centers. Logistics center Zbraslav is located 
close to highway intersection of Prague‘s highway ring 
R1 and highway R4. There are not logistics centers 
along R4 yet due to the sloping terrain and incomplete-
ness of R4, nevertheless R4 will become important 
alternative to highway D3 towards Salzburg and Trieste.  
The design contains 12 ramps assigned to modern 
storage space of 102 580 square feets.

vjezd nákladních vozidel

2 šikmé výtahy na nákladní vozidla

sklady

rampy

výjezd

parkoviště

kontrola odjezdů

administrativa
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Objem nákladní přepravy stále roste a tvoří poptávku 
po dalších logistických centrech. Logistické centrum 
Zbraslav leží v blízkosti křivovatky Pražského okruhu R1 
a jihočeské R4, kde pro svažitý terén a zatím nedokon-
čenou R4 logistické centra nejsou. Přesto R4 bude 
významnou alternativou k D3 směrem na Salzburg a 
Trieste. Navrženo je celkem 12 ramp s návazností na 
skladovací prostor současných parametrů s celkovou 
plochou 9530 m2.

Amount of haulage is still growing and demands new 
logistics centers. Logistics center Zbraslav is located 
close to highway intersection of Prague‘s highway ring 
R1 and highway R4. There are not logistics centers 
along R4 yet due to the sloping terrain and incomplete-
ness of R4, nevertheless R4 will become important 
alternative to highway D3 towards Salzburg and Trieste.  
The design contains 12 ramps assigned to modern 
storage space of 102 580 square feets.

32

logistický terminál
počet ramp*750m2

slot:
12 ramp, 
10 000 m2 skladovací plochy
 

D3 143,3 km

R4 148,1 km

logistická centra v okolí Prahy

R1

rozdíl 3,2%

ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAHA

KONCEPT

* PRAHA
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LÁZNĚ

Monika Habrová

Spojením úzké, specificky osvětlené skalnaté parcely a vody vzniká neopakovatelný zážitek. Koupel v 

kameni. Lázně jsou koncipovány jako tři vertikálně spojené koupelové bazény o teplotách 28, 32 a 36 

°C. S přibývajícím světlem a výškou graduje i teplota. Ohřev čerpané vody z podzemních pramenů a z 

řeky Vltavy zajišťuje nepřetržitý provoz lázní, které se stávají ideálním místem k odpočinku po celý rok.

The combination of narrow, uniquely lighted rocky land and river water creates unforgettable experi-

ence. Bathing in a stone. Baths are designed as a complex of three vertically connected pools with a 

temperature about 28, 32 and 36 degrees. With increasing light and height increases the temperature 

of the pools. The Baths are ideal place for whole year relaxation because of the heated water pumped 

from underground springs and Vltava river.
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37
MATĚJSKÁ POUŤ

Vojtěch Valda

Matějská pouť. I v době virtuality má tato nadčasová aktivita své místo. Do svého návrhu jsem vdechl 

surovou a krásnou poetiku. Zavřete oči a některá z atrakcí Vás doveze zpátky do dětství. 

St. Matthew’s Fair. Even in times of virtuality, has this timeless activity its place. In my design I put raw 

and beautiful poetics. Close your eyes and some of the attractions will take you back to childhood.
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38
GEOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ

Jan Lorenc

Cílem návrhu bylo maximálně využít výhody zadaného místa. Zvolil jsem si objekt geologického 

depozitáře s muzeem geologie, protože nevyžaduje sluneční oslunění. Odhalený reliéf poskytuje 

možnost pro studium geologických vrstev. Depozitář pojme až 4 mil. vzorků. Objekt je rozdělen na dvě 

části. Tyto části jsou odděleny mezi sebou elektronicky hlídaným vstupem (vstup na kartu). Depozitář 

je přístupný pouze zaregistrovaným návštěvníku (odborná veřejnost). Muzeum je přístupné široké 

veřejnosti. Celý objekt obsahuje specializované pracoviště (laboratoře, speciální fotografické ateliéry 

a dílny na zpracování geologických vzorků). V objektu se nachází také archív psané dokumentace 

a přednáškové sály.  Celý objekt je koncipován na principu opakování geometrické mřížky, která je 

ohraničena nepravidelným reliéfem lomu a hranou železobetonových desek. Výstava muzea řadí své 

exponáty podle principu modulové mřížky, která vychází z modulu uchovávání vzorků v depozitáři. 

The idea was to maximize the benefits of a given area. I chose the object of geological depository with 

a museum of geology, because it’s not requires solar insulation. Uncovered relief provides an oppor-

tunity for the study of geological layers. The depositary contains 4 million rock and mineral samples. 

The building is divided into two parts. These parts are separated each other electronically guarded en-

trance (entry card). The depositary is only for registered Guest (professional community). The museum 

is accessible to the general public. Building contains specialized workplace (laboratories, specialized 

photographic studios and workshops for processing of geological samples. There is also an archive of 

written documentation and conference halls. Entire building is designed on the principle of repeating 

geometric grid which is bounded by an irregular topography and curved edge of reinforced concrete 

slabs. Museum exhibition include its exhibits in accordance with the modular grid principle, which is 

based on sample storage module in the depository.

286       287   



GEOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ
_přístupný pouze odborné 
veřejnosti

VJEZD PRO ZÁSOBOVÁNÍ
_

_možnost parkování pro zaměstnance
_sklady

vchod je uzavřen padacími vraty
které mají na zatravněný povrch

VCHOD DO PRO VEŘEJNOST
-vchod je uzavřen padacími vraty
které mají na zatravněný povrch 

MUZEUM GEOLOGICKÝCH VZORKŮ
_přístupný pro širokou veřejnost 

VCHOD PRO VEŘEJNOST 

LABORATOŘE PRO 
ODBORNOU VEŘEJNOST 

PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY 

ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU
Linie střechy jsou 
inspirovány vrstenicemi původního terénu,
 jež se zde nacházel před vytěžením. 

PONECHANÝ ODKRYTÝ 
RELIÉF LOMU
_odkryté geologické vrstvy 
skýtají příležitost ke studiu

DEPOZITÁŘ GEOLOGICKÝCH VZORKŮ S MUZEEM - ŘEZOPOHLED

LABORATOŘE PRO ZAMĚSTNANCE+MUZEUM
_na 2.NP se nacházejí laboratoře i muzeum pro veřejnost

NEROSTY a MINERÁLY jsou uloženy v horních podlažích 

HORNINY jsou uloženy v dolních podlažích spolu s geologickými sondami 



Odborná veřejnost - depozitář geologických vzorků

Zaměstnanci

Široká veřejnost - muzeum

PODÉLNÉ SCHÉMA - muzeum
_větvení vzorků podle složení
_velký vzorek horniny se skládá z několika nerostů, hornina je 
rozložena na další vzorky

PŘÍČNÉ SCHÉMA - muzeum

PŘÍČNÉ SCHÉMA -depozitář

MINERÁLY 
_homogenní, anorganická přírodnina, jejíž 
složení lze zapsat chemickým vzorcem. 
_Zařazení na podlaží objektu dle chemického složení
   Halogenidy
    Sulfidy
    Oxidy
    Uhličitany
    Sírany
    Dusičnany
    Fosforečnany
    Křemičitany
    Organolity

HORNINY 
_anorganická přírodnina, která je tvořena dvěma a více nerosty
zařazení v objektu podle typu a místa výskytu

Vyvřelé
Sedimentární
Metamorfované
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PODÉLNÉ SCHÉMA GEOLOGICKÉHO DEPOZITÁŘE
_mřížka vycházející z rozmístění boxů pro geologické vzorky

PODÉLNÉ SCHÉMA GEOLOGICKÉHO 
DEPOZITÁŘE
_mřížka ohraničená liniemi reliéfu lomu a hrany 
železobetonové stěny

PODÉLNÉ SCHÉMA GEOLOGICKÉHO DEPOZITÁŘE
_mřížce jsou integrovány hl. vertikální komunikace 
_muzeum je umístěno do volného prostoru mezi ohraničující 
linie objektu a prostoru určeným pro depozitář

SCHÉMA ROZDĚLENÍ GEOLOGICKÉHO DEPOZITÁŘE a MUZEA
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PŮDORYS 4.NP

PŮDORYS 23.NP

LEGENDA
1.  VSTUP
2.  VJEZD- ZÁSOBOVÁNÍ
3.  LABORATOŘE- zaměstnanci
4.  LABORATOŘE- odborná veřejnost
5.  MUZEUM
6.  GEOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ
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8.  HYDRAULICKÁ PLOŠINA
9.  WC
10. KONFERENČNÍ SÁLY
11. ARCHÍV TEXTOVÉ DOKUMENTACE
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PODÉLNÝ ŘEZ GEOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ a MUZEUM

290       291   





292       293   

39
OBCHODNÍ PASÁŽ

Veronika Michálková

Ve středu nového města v kamenolomu Zbraslav, do úzkého hlubokého prostoru mezi dvě zdi, vkládám 

obchodní pasáž na rampě, která se spirálovitě otáčí mezi stěnami a spojuje dolní a horní hranu lomu. 

Mírný sklon rampy umožní snadno překonat převýšení lomu. Celá plocha rampy slouží k vystavení zboží 

obchodů, mezi kterým zákazník prochází. Zdvojením rampy vzniká skryté patro, ve kterém se nachází 

zázemí, sklady a výroba.

In the center of the new city in a former quarry Zbraslav I design new shopping mall. One continuous 

spiral ramp fills the deep and thin space between two concrete walls. A very slight slope of the ramp 

enables to pass easily from the bottom to the upper edge of the quarry. Shops are placed all around 

the ramp surface while storage, service and manufacture are in the hidden floor as the ramp is doubled. 



PRAHA

DÉLKA   346 m
VÝŠKA   107 m
ŠÍŘKA   11,5 m
PLOCHA ZDI  18 138 m2

PROSTOR  208 587 m3

PRODEJNÍ PLOCHA 8 930 m2

ZÁZEMÍ, SKLADY 5 550 m2

CELKEM 14 480 m2

ZBRASLAV

LOM

Jednotlivé betonové stěny tlouštky 0,5 m 
jsou od sebe vzdálené osově 12 m a svým 
profi lem kopírují původní tvar krajiny

Rampa vložená mezi stěny má velmi mírný 
sklon 3° a umožňuje tak jednoduše a 
bezbariérově propojit spodní silnici u Vltavy 
a horní hranu lomu u města. Středovým 
atriem a v mezipatrech je ponechán 
průhled na strukturu lomu. 

Zdvojení rampy vytváří skryté patro, kde 
je umístěno veškeré zázemí, sklady 
obchodů a výroba. Celá plocha rampy 
zůstává volná pro umístění zboží obchodů 
a služeb. Zákazník má přímý kontakt se 
zbožím, nemusí vstupovat do jednotlivých 
obchodů. 

Atriem vedou eskalátory, kterými si 
zákazníci mohou zkrátit cestu mezi patry. 
Souběžně je umístěn šikmý výtah sloužící 
pro zásobování. 

KONCEPT

1 2 3 4
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ETFE polštář 220-400 Pa

Uzlové body 
se senzory

ETFE

3-vrstvý polštář
U = 1,96 W/m².K

Fólie je transparentní (až 100%), 
prostorově zakřivený a vysoce 
hladký povrch nevyžaduje údržbu, 
stačí smývání nečistot deštěm. 

elektrolyt

Uživatel 700 Pa

Sklady jsou pronajímatelné 
jednotky, které lze vzájemně 

příčně propojit.Tím je umožněna 
variabilita uspořádání obchodů a 

jejich velikostí. 

1 patro ~ 6 min
celkem ~ 30 min
eskalátorem ~ 7 min

zásobování formou dodávek 
„just-in-time“
rozvoz do pater 
šikmým výtahem 
a po rampě do skladů

nákupní centrum obchodní dům obchodní pasáž s 
prodejní rampou

SCHEMATICKÝ ŘEZ

STŘECHA
POLŠTÁŘE Z ETFE FÓLIE

PRINCIP ROZMÍSTĚNÍ OBCHODŮ

POHYB ZÁKAZNÍKŮ

ZÁSOBOVÁNÍ A POHYB ZBOŽÍ
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50

0

28
75

5000

1.np 0 | ±0 m

201,3 | +10,5 m

359,7 | +18,8 m

848,3 | +35,4 m

1179,2 | +52,7 m

1474,9 | +68,2 m

1645,4 | +77,1 m

531,8 | +27,8 m

1027,8 | +44,8 m

1351,6 | +61,7 m

1605,3 | +75,0 m
1690,6 | +79,5 m

   3°             |      m

+92,0 m

-14,0 m

2.np

3.np

4.np

5.np

6.np

vstup od Vltavy 

kuchyně

zásobování šikmým výtahem

toalety

bezbariérová zvedací plošina

sklady/příčně propojitelné úniková cesta

jídelní výtah

1.np 2.np 3.np 4.np 5.np 6.np

vstup od 
Zbraslavi

POHLED SHORA       M 1:1250

POHLED NA STŘECHU       M 1:500

PŮDORYSY       M 1:500
3.np

4.np

      ŘEZ       M 1:1500
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Vstup

ETFE polštáře

Vstup

Bezbariérové WC

Únikové  schodiště

Šikmý výtah

Výtah

Eskalátor

Schodiště

WC

Zásobování

Technická místnost

Zázemí

Kuchyně

Restaurace

Kavárna

Rampa s obchody

Sklady zboží
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MUZEUM SKLA A SVĚTLA

Veronika Pertelová

Vybrala som si slot 348 metrov dlhý a 123 metrov vysoký. Táto 12 metrová úzka štrbina má výrazne 

špecifické svetelné podmienky pre tvorbu akejkoľvek architektúry. Rozhodla som sa skúmať svetlo 

dopadajúce do štrbiny počas roka a vytvoriť tu následne múzeum optiky a typov denného slnečného 

svetla testovaného na sklených objektoch. Prehliadkovú trasu predstavuje najspodnejšia línia terénu a 

eskalátormi pospájaný terasovitý terén až k výstupu, vstupu. Človek dovidí bez akýchkoľvek problémov 

na vrchol, strechu múzea, kde sa odohrávajú jednotlivé optické ukážky. Či je to dúha, rozklad svetla 

na jeho farby, ohyb svetla šošovkou, zrkadlenie. Flexibilita múzea spočíva v možnosti meniť optické 

prístroje na “streche” slidu, a tak vzniká galéria svetla, kde sa môžu striedať exponáty, a teda svetlo a 

jeho vlastnosti. Priestor je pocitový, relaxačný a zároveň náučno-zábavný. Návštevník si ľahne do trávy 

a sleduje čo sa deje priamo nad ním, na umelom oblaku.

I choose a slide which is 346 meters long and 122 meters high. This narrow slot has unique light 

features for creating any type of architecture in the hole. I decided to explore daylight route in the slot 

during the year and afterwards I created a muzeum of sunlight types and optics. Light- seeing route is 

situated in the lower ground level and elevators transport you to the higher located sun decks. Visitors 

can easily see the upper part, where the optics effects are performed on those specific glass instal-

lations. I distinguish between more types of light can be shown. For example, rainbow, light spectrum 

and its colors, diffraction, lens effects, mirroring and reflection. The exhibit effects vary depending up 

the contemporary installation and optics possibilities. Visitors experience the space like sensational, 

chillout, educational and amusing gallery. You are just laying in the grass and watching up the artificial 

light and glass clouds.



kamera obskura

nedokonalé sklo

optický hranol

optická mriežka

bubliny s vodou

šošovka 

rozprašovače vody

optická mriežka
pohľad cez optickú mriežku na slot

vodné trysky umožnia vznik dúhy

spojka šošovka koncentruje lúče svetla

sklené bubliny s vodou simulujú tieň

iné umiestnenie mriežky rozkladá oblohu do farieb spektra

hranol premieta spektrum svetla na betónovú stenu

nedokonalé sklo premieta rozsegmentovaný meniaci sa tieň

kamera obskura premieta obraz scenérie na jednu stenu 
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Optický hranol je teleso z 
rovnorodej látky, ohraničené 
sústavou plôch, obyčajne 
trojboké. Používa sa na rozklad 
svetla na spektrum alebo miesto 
zrkadiel na prevrátenie svetla.

Šošovka je homogénne 
izotropné prostredie, ohraničené 
dvomi guľovými plochami alebo 
guľovou plochou a rovinou. Je 
to predmet z priehľadného 
materiálu slúžiaci v optike na 
ovplyvnenie šírenia svetla.

Optická mriežka je sklená alebo 
kovová doštička, ktorá rozkladá 
svetlo na spektrum. Na nej je 
hrotom vyrytá hustá sústava 
rovnobežných čiar, ktoré ju delia 
na priehľadné a nepriehľadné 
štrbiny.

Bublina je plynové teleso 
obklopené kvapalinou alebo 
pevnou látkou. Mydlová bublina 
má zaujímavý odraz svetla a 
jeho spektrálny rozklad na farby 
na povrchu bubliny.

Sklo je transparentné pre 
viditeľné svetlo. Obyčajné sklo 
neprepúšťa svetlo o vlnovej 
dĺžke nižšej ako 400 nm. 
Rozbité či popraskané sklo 
vytvára zaujímavý rozptyl svetla.

Kamera obskura je schránka s 
otvorom na jednej strane. Svetlo 
po prechode otvorom dopadne 
na konkrétne miesto na 
protiľahlej stene. Premietalo sa 
na papier, takže maliar mohol 
obraz jednoducho dokresliť.

Dúha je optický úkaz vznikajúci 
v atmosfére Zeme. Vznik dúhy 
je spôsobený disperziou 
slnečného svetla prechádza-
júceho kvapkou. Pri výške slnka 
nad 42° sa nedá pozorovať.



42°

rez

otvorvzor

obraz

tmavá komora

biele svetlo

uhol rozptylu

červená
oranžová
žltá
zelená
modrá
indigo
fialová

slnečný lúč reflektované svetlo

absorbované 
svetlo

bublina s vodou

prenesené svetlo

345 900

slnko

nedokonalé sklo

rozptýlený tieň

pozorovateľ

slnečné svetlo lom svetla

42°

kvapka

optická mriežka vlnová dĺžka v nm

viditeľné spektrum

400

500

600

700

zosilnenie lúčov
vzor 

obraz

h h

h´

spojka

ohnisko

promenádavstup

eskalátory v svahu

103 500



schéma tienenia a oslnenia slotu počas roka

január 7h - 15h

apríl 9h - 17h

júl 9h - 17h

október 7h - 16h

február 7h - 16h marec 8h - 17h

máj 9h - 17h jún 10h - 17h

august 9h - 18h september 8h - 18h

november 7h - 15h december 7h - 14h

január            
február     
marec
apríl
máj 
jún
júl
august
september
október
november
december       

7 8 9 10 11 12 13 14 15           
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      9 10 11 12 13 14 15 16 17
      9 10 11 12 13 14 15 16 17
         10 11 12 13 14 15 16 17
      9 10 11 12 13 14 15 16 17
      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 8 9 10 11 12 13 14     
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KNIHOVNA PRO NEVIDOMÉ

Tomáš Kučera

Vybral som si slot, ktorý je 115m vysoký a 350m dlhý. S plochou 1750m, ktorú využívam jako knihu na 

čítanie.Tieto dlhé úzke priestory slúžia dobre ako vodiace línie. Knižnica umožňuje plynulý diagonálny 

pohyb. Je založená na voľnom výbere kníh. Využívam potenciál ľudí, ktorí nemajú možnosť pozerať 

sa na svet očami,a práve preto sú senzitívnejší na všetky vnemy okolo seba. Pod pojmom čítanie ne-

chápem len knihu ale aj spoznávanie hmotných vecí

-exponátov, ich tvarov a povrchov  pomocou dotykov. V knižnici sa striedajú  dva typy priestorov,v jed-

nom sa nachádzajú regále s knihami a v druhom priestore sú sústredené  exponáty.

I I choose a slide 115 meters high and 350 meters long. The area of the site is 1750m and I use it the 

same way like a book is used for reading. The area is long and narrow, which enables to use it as a 

guide block. Basic idea of the space consist in a free book choice. I am working wi-th blind people 

potencial, who cant see world on their own and because of this they are more sensitive on the per-

ceptions around.  Reading of a book means to me also getting known the exhibits, their shapes and 

surfaces by touching them. In this library there are two types of spaces. First one includes the book-

shelfs, other is the  exhibition area.





2. NP
3. NP

4. NP
5. NP

6. NP
7. NP

8. NP
9. NP

10. NP
11. NP

12. NP
13. NP

14. NP
15. NP
16. NP
17. NP

18. NP
19. NP

1. NP

8. NP

9. NP

1. NP

REZ

rez, pôdorys knižnice pre nevidiacich section, plan of library for blind people 

WC Eskalátory Únikové schodisko
Fire stairsEscalatorsLavatory

Exponáty - 
podorysy, rezy
podchodná výška 6m
Exhibits - 
plans and sections
standup room height 6m

Regále s knižkami - 
širka regálu 350 mm
podchodná výška 3m

Bookshelves-
width 350 mm
room height 3 m

Výťah
Lift

Študovňa - pokojná časť
Reading room - quiet area 

Sklad
Storage room

Zeleň
Plants

Hlavný vstup

Main entrace 

Zeleň
Plants

Študovňa - pokojná časť, 
svetlejšie priestory, žiadne
prúdenie vzduchu
Reading room - quiet area, 
light spaces, no air flow 

Sklad

Exponáty- 3D predmet
Exhibits-3D object

Podstavce a na nich pôdorysy, rezy, schémy

Polovička regálu MP3 nahrávky
Half of bookself with MP3 records

Polovička regálu knihy v braillovom písme
Half of bookself with books in Braille script 

Storage room

Hlavný vstup
Main entrace 

WC
Lavatory

Výťah
Lift

Zmena prúdenie vzduchu - čítanie exponátov

Zmena prúdenie vzdchu- volný výber kníh

Change of the air flow - reading of the exhibits

Change of the air flow - free choice of books

SECTION

PODORYSY
PLANS

Pedestals with plans, sections, schemes





2D

2

2

2

2

2

1750m

350 m

115,7 m

6m

3m

1 regál = 216 kníh = 128 736 kníh

9 poschodí z exponátmi 

parametre parameters

knižnica 9 poschodí z knižkami = 596 regálov 

REGÁLE S KNIHAMI

podorysi, rezy, modely, sochy, busty 

EXPONÁTY

plans, secions, models, sculptures

EXHIBITS

9 floors with exhibits  library 9 floors with books = 596 bookshelves 

1 bookshelf = 216 books = 128 736 books

BOOKSHELVES 

ESKALÁTORY ÚNIKOVÉ SCHODISKO VÝŤAH

ESCALATORS FIRE STAIRS LIFT

pokojná časť, svetlejší
priestor, žiadne prúdenie 
vzduchu

ŠTUDOVŇA
quiet room, lighter 
space, no air flow

STUDY ROOM

VOĽNÝ VÝBER KNÍH,
EXPONÁTY

FREE CHOICE OF BOOKS,
EXHIBITS

intenzita svetla

intensity of light

Zmena prúdenia vzduchu
čítanie exponátov

Zmena prúdenie vzduchu
voľný výber kníh

Change of the air flow - 
reading of the exhibits

Change of the air flow - 
free book choice

13
00

50
0

Ústava Slovenskej republiky - A4     51 strán formát 237 x 270, 105 strán  x 2 =   210 = 13,4379 mv braillovom písme:

200 m

150 m

100 m    

50 m      

1 knižka 476 ( 280 ) strán v braillovom písme = 26,28 m 

format 237 x 270, 105 pages  x 2 =   210 = 13,4379 min braille script:Constitution of Slovak republic - A4     51 pages

1 book 476 ( 280 ) pages in braille script = 26,28 m 

= 3kníh

= 6kníh

= 9 kníh

 =11kníh

books

books

books

books
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BYTOVÝ DŮM

Vojtěch Valda

Po zaplnění slotu popílkem ze spalovny se vybudují betonové základy pro zástavbu bytových domů a 

tunel pro infrastrukturu. Každý z domů bude mít vlastní zastavitelnou a nezastavitelnou část parcely. Do-

pravní infrastruktura je řešena monorailem situovaným v podzemním tunelu. Technická infrastruktura je 

vedena v kolektoru také uvnitř tunelu. V horní a dolní části slotu jsou automatické nekonvenční garáže.

I design concrete foundations for the construction of residential buildings, after filling the slot from the 

incinerator. Each building will have its own buildable and unstoppable part of the plot. Transport infra-

structure is designed with monorail point located in an underground tunnel. Technical infrastructure is 

kept in the collector also in the tunnel. The top and bottom of the slot are unconventional automatic 

garage.



přístupový tunel

základová deska
technické patro 

přístupový tunel

žb. tubus

kolektor

monorail

hřiště

žb. skelet

vnitřní dvůr

popílek ze spalovny
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RODINNÝ DŮM

Vojtěch Valda

Po zaplnění slotu popelem ze spalovny se vybudují betonové základy pro zástavbu rodinných domů. 

Každý z domů bude mít vlastní zastavitelnou a nezastavitelnou část parcely. Dopravní infrastruktura je 

řešena monorailem situovaným u betonové stěny slotu. Technická infrastruktura je vedena v kolektoru 

pod ním. V horní a dolní části slotu jsou automatické nekonvenční garáže.

I design concrete foundations for the construction of houses, after filling the slot from the incinerator. 

Each house will have its own buildable and unstoppable part of the plot. Transport infrastructure is de-

signed with monorail point located at a concrete wall slot. Technical infrastructure is kept in the collector 

underneath. The top and bottom of the slot are unconventional automatic garage.



zahrada

monorail

kolektor

základy

nezastavitelná plocha

rodinné domy

smrk stříbrný

sakura technická

břečťan popínavý

dráha pro monorail
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SKI CENTER

Jan Tesárek

Ski center Zbraslav je krytá sjezdovka pro Prahu a její okolí. Nabízí tři obtížnostní kategorie sjezdovek a 

ski park s „Half Pipe“. Nechybí zde horská služba, chata s hospodou, dispečink, půjčovna lyží

a zázemím pro návštěvníky. Chlazená sjezdovka je upravována rolbou a zasněžována sněžnými děly. 

Dopravu účastníků na sjezdovce zajišťuje lyžařský vlek. V zimním období funguje sjezdovka

se staženou střechou.

Ski center Zbraslav is an indoor ski slope for Prague and its neighborhood. This center offers ski slopes 

with three levels of difficulty and ski park with the “Half Pipe”. There also works mountain rescue, chulet 

with a restaurant, dispatching and ski hire with customer service. The ski slope

is adjusted by snowmobile and snow by snow machine. Transport of skiers on the slope is provided by 

ski lift. In winter is this ski slope covered by the roof.
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PRAHA

LOM ZBRASLAV
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vzduchový
kondenzátor
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K

sjezdovka

ethylen-glykol

NH,
primární okruh

kompresorového 
chlazení

okruh 
technologické 
vody

systém
ZZT

okruh
topné
vody
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Ski center Zbraslav

Parametry
teplota na sjezdovkách 1-2  °C 
Modrá sjezdovka: 120m, šířka 12m (na krajích zaoblená - poloměr 1,5m)
Červená sjezdovka: 180m, šířka 12m (na krajích zaoblená - poloměr 1,5m)
Černá sjezdovka: 220m, šířka 12m (na krajích zaoblená - poloměr 1,5m)
Ski Park: u rampa skokánek, Half Pipe, 143m

Kapacita
20 na jednu sjezdovku za 1 hodinu = 60lidí /h celkem 
Provozní doba 8:00 - 22:00 = 10h,
max 300 lidí /den (při průměrném lyžování zákazníků 2h)

Modrá sjezdovka 120m | sklon do 25%

Červená sjezdovka 180m | sklon 25 - 40%

Černá sjezdovka 220m sklon | 40 - 45%

Zasněžení sjezdovky je pomocí sněžných děl, které 
nasypou vrchní vrstvu sněhu. Na sjezdovce se 
udržuje stálá půl metrová vrstva sněhu, která je 
ze spodu chlazena. Celková úprava sjezdovky 
probíhá v noci, kdy finální povrch upraví 
rolba. Chlazení sjezdovky probíhá po-
mocí strojního kompresorového 
chlazení, pracující dle principu 
obráceného Rankinova te-
pelného cyklu.

Schéma systému nepřímého 
chlazení sjezdovky
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PODELNÝ ŘEZ DETAIL A

DETAIL A

1 NP

POHLED

2 NP

3 NP

4 NP

5 NP

6 NP

PŘÍČNÝ ŘEZ



330       331   





332       333   





45
SPAĽOVŇA

Tomáš Kubák

Spaľovňa energeticky zhodnocuje odpad, produkuje elektrinu, teplo, trosku, železo a v neposlednej 

rade peniaze. Nevyužiteľný popolček zo spalín, ktorý sa pri konvenčných spaľovniach musí odvážať na 

skládku, sa v tomto prípade sype priamo pod objekt spaľovne. Celý slot sa ním zaplní za približne 50 

rokov, čo je aj životnosť technológie spaľovne. Následne sa „vnútornosti“ spaľovne rozoberú, skládka 

sa zrevitalizuje a do nosnej konštrukcie spaľovne sa vloží nová funkcia – obytné bunky v korunách 

stromov.

Incinerator turns waste into energy, produces electric power, heat, bottom ash, metal and, last but 

not least, money. Fly ash from combustion gases has to be delivered to a landfill in conventional in-

cinerators. In this case, it pours directly under the incinerator. To fill the slot, it will take approximately 

50 years, what’s a lifetime of the tegnology as well. Consequently, a „bowels“ of the incinerator will be 

taken apart, the landfill will be restored and the construction of the incinerator will be filled with a new 

function – housing units in treetops.
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MĚSTO HŘÍCHU

Lucie Tomáštíková

Vytvářím prostor, ve kterém se odehrává noční život - od nevinné

zábavy až po návštěvu hodinového hotelu.

Slot má svou dějovou linii, kde jsou hlavními aktéry žena a muž.

Žena jako symbol chtíče a smyslnosti, muž jako návštěvník, který si

jde plnit své touhy a představy. Cílem projektu je vytvoření jakéhosi

snového města, kde se návštěvníci setkávájí s artisty, tanečnicemi,

krásnými dívkami... kde prochází sály s nekončícím programem

a kde se plní všechna nevyslovená přání.

.

I´m creating space in which the story of nightlife is unfolding – from

innocent fun to visit of brothel. Slot has a storyline where the main actors

are a woman and a man. Woman as a symbol of lust and sensuality,

man as a visitor who goes to fulfill his desires and imagination. The aim

of the project is creating a kind of dream city, where visitors meet

artists, dancers, beautiful ladies...where they can go trough all areas with

never-ending program and where all unsaid wishes are coming true.    





1. VEŘEJNÁ ZÓNA
1. PUBLIC ZONE

Zákazníci
Customers

Šatny, toalety
Cloakrooms, toilets

Artistická aréna
Artistic area

Varieté
Variety show

Koncertní sál
Concert hall

Kabaret
Cabaret

Šatny
Dressing rooms

Technici, ředitel, kanceláře 
Technicians, director, offices

Denní místnosti
Day zone

Odpočinek
Rest

Cvičebny
Exercise rooms

3. OBJEMY -> DĚJ
3. VOLUMES -> ACTION

4. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
4. TECHNICAL BACKGROUND

Překrývání sítí tvoří různé hustoty, trasparentnost -> vede ke vzniku intimních zón
Overlapping networks are cerating different densities, trasparentncy-> leads to the formation of intimate zones

Tvorba transparentních objemů    
Creation of transparent volumes

KONCEPT
CONCEPT

2. SYSTÉM DVEŘÍ / KUKÁTEK
2. DOORS/ SPYHOLES SYSTEM

Celý prostor se skládá ze tří částí (1+3+4), které jsou vzájemně odděleny příčkami 
o tloušťce 300mm (2). V části 1,4 (veřejná zóna, tech. zázemí) se lidé pohybují pomocí 
souřadnicového systému (systém výtahů a schodišť), do části s programem 3
(sítě/objemy) se návštěvníci/účinkující dostanou skrze systém dveří (2) anebo mohou 
pozorovat program pomocí kukátek a do objemů nevstupovat.

Whole area consists of three parts (1+3+4), which are mutually separated by walls
a thickness of 300 mm (2). In parts 1,4 (a public zone, tech. background) people 
move through coordinate system (a system of elevators and staircases) to part 
with the program 3 (networks/volumes) visitors/performers get 
through the door system (2) or may watch the program trough spyholes and do not 
enter to volumes/network system.





Atmosféra sítí/ objemů
Network/ volumes atmosphere

ŘEZ
SECTION

PŮDORYSY
PLANS

Atmosféra 
veřejné zóny
Public zone 
atmosphere

Atmosféra 
tech. zázemí
Tech. background
atmosphere

Program se v jednotlivých patrech 
opakuje
(stejná jádra, stejné půdorysy)
Program is repeating at each floor
(same cores, same floor plans)

Prostor veřejné zóny a technického zázemí se odehrává na šířce 2700mm 
na každé straně slotu.
Mezi výtahy a schodiště jsou úmístěny funkce, potřebné ke každodenímu
provozu - toalety, šatny, sprchy, cvičebny, sklady, technická podpora,
kanceláře,...  Zbylý prostor tvoří úzká chodba (1100mm), 
která navazuje na systém dveří a kukátek.

Příklady vybraných funkcí
Examples of functions

Area of public zones and technical facilities is set to a width of 2700 mm 
on each side of slot. Between elevators and stairs are located functions,
necessary to daily use/ service - toilets, changing rooms, showers, 
exercise rooms, storages, technical support,
offices, ... The remaining space consists of a narrow corridor (1100 mm)
to which the door system and spyholes follows on.
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Bytový dům

Libor Verner

Cílem mé práce bylo navrhnout příjemné a pohodlné bydlení do nosné konstrukce bývalé spalovny. 

Jednotlivé byty jsou v  konstrukci rozmístěny tak, aby byly maximálně prosluněny a měly výhled na 

Vltavu a okolní krajinu. Přístup do jednotlivých bytů je zajištěn šikmým výtahem. Parkování se nachází 

v okolních slotech. Skládka pod konstrukcí je zrevitalizována a osázena stromy a zelení. Vzniká tak 

unikátní bydlení v korunách stromů.

The aim of my thesis was to design a pleasant and comfortable living in to the load-bearing structure of 

the former incinerator. The individual flats are spaced in the structure so that there is maximum sunshine 

and view to the river Vltava and surrounding landscape. Access to individual apartments is ensured by 

slopin lift. Parking spaces are located in surrounding slots. Dumping place under construction is revital-

ized and planted with trees and greenery. All this creates a unique living in tree-tops.
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NIC

Barbora Klusáková 

Navrhuji prostor pro vše, co v něm ještě není, pro vše, co v něm může být i pro samotné Nic.

This space is designed for everything that isn‘t here yet, for everything that could be here, and even 

for Nothing at all.
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TOBOGÁNOVÝ PARK

Vilém Kořený

V návrhu pracuji se třemI elementy, které mě v prostředí lomu nejvíce ovlivnily – voda, továrna a skála. 

Voda jako místo k rekreaci je běžným řešením revitalizací podobných území. Z továrny jsem si vypůjčil 

formu pásového dopravníku a transformoval ji na tobogán. Budovy, které jsou nezbytné pro fungování 

toboganového parku, navrhuji jako skálu, tím se vracím k původní podobě krajiny. 

The main ideas of the revitalization are three elements that influenced me the most – water, factory and 

rock. Water is  a place, where can people relax – it is common solution for revitalization of old mine.       

I took the belt conveyor and turned it on the water slide. Buildings necessary for the Waterslide Park      

I designed like stones – that is the appearance of the original landscape.      
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SOLÁRNÍ TELESKOP

Jiří Kabelka

Navrhuji solární teleskop, chrám Slunce. Past na světlo. Popisuji cestu světelné částice, nosiče našeho 

omezeného vnímání reality. Cestu ze zemského povrchu až do nitra samotného Slunce. Naší hvězdy. 

Snažím se znázornit její měřítko, sílu a krásu.  Betonová trubka, zevnitř popsaná jako kniha, doprovází 

izolovaný paprsek k zemi, uchopuje jej a umožňuje nám spatřit strukturu něčeho tak samozřejmého a 

přitom prakticky neviditelného.

I design a solar telescope, the temple of Sun. The light trap. I describe a  path of light particle, a carrier 

of our limited reality perception. I design a path from  the Earth surface  to the Sun core. Our star.  I try 

to  illustrate the scale, power and beauty. A concrete tube inside written as a book, accompanies a 

single lightray to the surface, grasps it and and   allows us to see the  structure of something so obvi-

ous  but yet almost invisible to us.
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Projdu kolem obrovité betonové stěny, už asi desáté. Vzhlédnu vzhůru a 
vidím mohutný betonový tubus. Zdá se, že ho nic nepodpírá, jako by byl 
chycen v nějakém obrovském magnetickém poli těch děsivých stěn. Vy-
běhnu rampu a vejdu do vyřízlé průrvy. Dotýkám se obnaženého skalního 
masivu, je nepřirozeně hladký. Podcházím samotné tělo teleskopu. 

Najednou cítím teplo a přibývá světla, stoupám. Jsem oslněn, oči si musí 
přivyknout. Stojím před majestátním žhnoucím kolem. Vidím, jak žije, jak se 
kroutí. Vidím rozmazané výrony energie, Slunce je úplně jiné, než se nás 
denodenně snaží přesvědčit. Vyrážím vzhůru, proti proudu času. Dostávám 
čiré brýle a na jakési jezdící plošině stoupám. Ve stěnách jsou vyryté vzorce, 
schémata a také příběhy lidí. Na sklech brýlí se mi začínají objevovat  pla–
nety, částice a důležité informace. Už chápu, cestuji ze Země až na povrch 
Slunce. 

Vystupuji, vyběhnu pár posledních schodů, až stanu na vrcholu té dlou-
hatánské betonové trubky, vidím oblohu. Sestupuji dolů, z cesty sluneční 
soustavou se stal sestup vrstvami našeho Slunce. Na sklech mých brýlí se 
odehrává divadlo termonukleární fůze. Zjišťuji, že jen jediná vrstva Slunce 
dokáže polapit foton na víc než 100 000 let. Přemýšlím nad paradoxem 
vnímání naší reality. Částice zrozená během doby ledové nám umožňuje 
vidět a žít. Sundávám brýle a sedám si. Dotýkám se písmen a symbolů. Čtu 
si knihu, čtu stěnu.

Solární teleskop
Solar telescope
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EARTH

VENUS

MERKUR
MERCURY

SLUNCE
SUN

JÁDRO
CORE

RADIATIVE ZONE

KONVEKTIVNÍ VRSTVA
CONVECTION ZONE

SOLAR ATMOSPHERE

Cesta vzhůru, cesta ze Země až na povrch Slunce. Horizontální výtah 
nás provede stopami fotonu, světelné částice. Osm a půl minuty, tak 
dlouho trvá samotná cesta z povrchu Slunce až na Zemi, urazí přitom 
149 597 870 700 metrů. Během výstupu je návštěvník seznámen  
s touto částí sluneční soustavy, samotnými objekty a rovněž způsoby 
našeho pozorování Slunce.

Pathway up, journey from the Earth to the surface of the Sun. Horizontal 
elevator helps us trace the trail of photon, light particle. Eight and a half 
minutes takes light to pass the distance between the Sun and the Earth. 
That is about 149 597 870 700 meters. During the ascent, visitors will 
be illuminated about this part of solar system and also about methods 
of observing our Sun.

Na vrcholu teleskopu se ocitáme v pomyslném jádře, místě, kde 
vzniká náš foton. Sestupujeme vrstvami Slunce, pomocí rozšířené 
reality a informací vyrytých do betonových stěn prožíváme cestu ele-
mentární částice. Osm a půl minuty trvá cesta z povrchu Slunce až na 
Zemi, od jádra na povrch však přes sto tisíc let. 

On the top of the telescope, in the core of the Sun, journey through all 
the layers of our star begins. Combination of augmented reality and 
engraved information in concrete walls provides the knowledge which  
we gathered so far. Eight and a half minutes takes light to pass the 
distance between the Sun and the Earth, but passing through all the 
layers of our star takes more then one hundred years.
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PŮDORYS/ layout

ŘEZ/ section POHLED/ elevation

0 50 100 150 [m] 

Betonová konstrukce tubusu je uložena na třech ocelových 
dvojnožkách, které jsou kotveny piloty do obnažené skalní 
stěny. Do objektu teleskopu se vstupuje po dlouhé rampě, 
která je částečně zaříznuta do samotné skály. Díky tomu 
vstupujeme přímo do observatoře a zároveň zamezujeme 
nežádoucímu komínovému efektu.

The concrete tube lies on three steel bipods which are an-
chored into the rock massif. Access path is partly sliced 
into the rock, which allows the entrance to be below obser-
vatory room. This helps to deal with traffic and also natural 
stack effect.
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PREHISTORICKÉ MUZEUM

Edita Lehnerová

Prehistorické muzeum pod širým nebem umožňuje návštěvníkům vydat se na cestu časem a získat 

přehled o životě na Zemi od jejího vzniku až po současnost. Pro cestu časem jsem využila okolí lomu 

Zbraslav. Úzký a vysoký prostor slotu vytváří tajuplné místo druhohor a umocňuje požitek z vystavo-

vaných koster dinosaurů. Součástí muzea je kinosál a kavárna.

The open-air museum of prehistory allows visitors to explore a journey through time and gain an over-

view of life on Earth from its inception to the present time. I used the Zbraslav quarry surroundings for a 

journey. Narrow and tall space of slot creates mysterious place of the Mesozoic era and enhances the 

enjoyment of exhibited dinosaur skeletons. The Museum includes a movie theater and a café.
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STUDNA DUŠÍ

Jana Zatlukajová

Zbraslavský lom je jazvou v krajine. Je obrátenou pyramídou, ktorá vznikla ľudským zásahom do kra-

jiny. Živou pamäťou, mŕtvym miestom, stopou človeka. Smrť je prejavom prírody. Prázdno umožňuje 

akýkoľvek spôsob chápania priestoru, v ktorom sa nachádzame, rovnako ako aj vieru či nádej, ktorú si 

prinášame a znova odnášame preč z pietneho prostredia.

Rituálne odovzdáme urnu s popolom do vodnej nádrže, zlatej studne plnej odpočívajúcich duší.

Quarry in Zbraslav is a scar in the country. It is an inverted pyramid which arosed by human intervention 

in the country. Living memory, dead place, a mark of human being. Death is a manifestation of nature. 

Emptiness allows any way of understanding of the space in which we find ourselves, As well as faith 

and hope that we bring and then take away from the piety environment. Ritually hand in the urn with the 

ashes into the water tank, Golden wells full of the resting souls.





I.   cieľ          zachovanie aktuálneho charakteru miesta,
      využitie danej situácie
II.  forma      sila, akou na človeka pôsobí úžina, je nazameniteľná,
      udivuje, vyvoláva strach a úzkosť, 
      rešpekt pred veľkosťou a silou prírody
      slot musí ostať prázdny s čo najmenším zásahom
III. funkcia     miesto ukladania urien, spomienkové miesto
IV. špecifiká     špecifický priestor si vyžaduje vlastný priebeh rituálu,
      vlastný priebeh deja
V.  scenár     pohreb sa vykoná v krematóriu, v slote 64 prebieha 
      uloženie urny a následné návštevy

studnička spomienkové 
miesto 

VSTUP II
vstup pre individuálnu návštevu

103.650 prevýšnie

VSTUP I
vstup pre účastníkov obradu
oficiálna rozlúčka
uloženie urny
40.660 prevýšenie

priestor živých priestor
duší

priestor živých

145.600

21.000

41.950

0.000

smútočná
sieň

cesta

Vltava

41.950

spopolnenie tela
v krematóriu

obrad uloženia urny
v smútočnej sieni

vnorenie urny do 
vodnaj nádrže

klesanie urny na dno
voda vteká do urny, urna klesá

zlatý poklad 
odpočívajúce duše

pyramída
hrobka
smrť

lom je obrátená
pyramída v krajine

lom ako vyhĺbená
hrobka

lom je miestom pre duše,
spomienky,
prináša zážitok

dvojplášťová urna
380 x r 210 mm

uzavieracia časť

priestor na
popol

otvory na vtekanie 
vody

do nádrže sa zmestí 
do 180 000 urien
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CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Josef Odvárka 

Sport je součástí odpočinku snad každého z nás. Navrhuji pestré sportoviště ve velmi exponovaných 

podmínkách lomu. Sportovních akvitit je zde celá řada a uspokojí stějně dobře vrcholové sportovce 

i začátečníky. Přijďte si zahrát některý z nabízených individuálních či kolektivních sportů. Pořád platí 

dávné heslo, že ve zdravém těle je zdravý duch.

Sport is part of the rest perhaps each of us. I suggest colorful sports in very exposed conditions quarry. 

There are numerous sports activities available and cater equally good athletes and beginners. Come 

and play any of the offered individual or team sports. Old password is still valid, that a healthy body is 

a healthy mind.
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PROJEKT ARCHIVE

Jana Džadoňová 

Projekt ArcHive

Cieľom projektu je revitalizácia kameňolomu, opätovné zazelenenie a chov včiel. Rebrá betónových 

stien vzdialené od seba 12 metrov svojim obrysom dopĺňajú chýbajúci kopec poškodený ťažbou. 

Zadaním bolo vybrať si jeden takýto extrémny priestor a umiestniť do neho vhodnú funkciu. Hlboký 

priestor slotu v mojom projekte umožňuje recykláciu rôznych nektárodajných rastlín pod umelým svet-

lom a v čase kvitnutia ich otáčanie za slnečným žiarením. Liečivé rastliny a včely sú chránené pred 

škodlivým ovzduším ochrannou vrstvou. Ich maximálna plocha a pestrosť druhov umožňuje produkciu 

viacerých druhov medu. Okrem zariadení na pestovanie rastlín sa tu nachádza predajňa medu a iných 

produktov, stanovište včiel, sušiareň liečivých rastlín, sklady a dielne.

Project ArcHive

The aim of my project is revitalization of a quarry, re-greening and bee keeping. Concrete walls in every 

12 meters complete missing part of the hill by its profile. Assignment was to choose one of these 

extreme sites to insert a suitable function. Deep space of the slot allows me to recycle various bee-

keeping plants under an artificial light and their rotating towards sunlight in time of flowering. Herbs and 

honey bees are protected from air pollution by protecting layer. Maximum surface and variety of herbs 

species produce many kinds of honey. Besides devices for herbs planting there is also shop, herbs 

drying room, bee habitat, stores and workrooms.
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ORNITOLOGICKÁ STANICE

Matúš Kaboš

Priestory kameňolomov sa po ukončení prevádzky často stávajú domovmi mnohých druhov ohro-

zených dravých vtákov, pre mnohé z nich je skalnaté prostredie vlastným biotopom. Nie však priestor 

určujúce ľudské zásahy ako sú profily betónových stien. Dochádza ku konfliktu, ale aj ku symbióze.

Kontrast podčiarkuje konštrukcia, ktorá necháva vyniknúť priestor určený pre let, nie pre chôdzu. Vtáky 

majú zabezpečný veľkorysý priestor, a neustálu veterinárnu starostlivosť.

Quarry spaces after they are abandoned, often become home of many endangered bird of prey spe-

cies, for lot of them is the rocky enviroment their usual habitat. But not like the space determining 

concrete walls. A conflict emerges, but a symbiosis as well.  The contrast is also underlined by the 

construction, which lets the space for flight stand above the space for walk. The birds have spacy 

aviaries and veterinary care secured at all times.
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rôzne druhy raroh loveckýorol morskýsokol sťahovavýsokoliarska voliéravýr skalný a sovyluniak hnedý

pozorovacie veže
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4PP
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technické miestnosti
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rôzne druhy

sokoliarska voliéra

Chovná a výzkumná stanica
Chovná stanica dravcov je objekt verejnej vybavenosti, primárne určený na chov 
a starostlivosť o ohrozené druhy dravcov. V zariadení sú umiestňované páry dravých 
vtákov podľa druhu do jednotlivých voliér. Voliéry sú dostatočne veľké na to aby v nie-
ktorých žili vedľa seba viaceré páry, alebo aj rôzne druhy. Jednotlivé voliéry sú od seba
oddelné preto, aby sa jedince medzi sebov neohrozovali. Každá voliéra je monitorovaná.

Súčasťou každej podobnej stanice je veterinárna ambulancia, pre prípadné ošetrenia,
s kapacitami pre karanténnu zónu v prípade infekčnej choroby. 
Hlavnou funkciou pre záchranu živočíchov je predovšetkým poskytnutie odbornej pomoci
handicapovaným živočíchom s cieľom umožniť im plnohodnotný návrat do voľnej prírody.
(V prípade ak nejde o trvalo umiestneného sokoliarskeho dravca) Ďalšou úlohou je 
starstlivosť o nájdené mláďatá, ich dokrmenie a buď priloženie do hniezda adoptívnym
rodičom v prírode, v zariadení alebo ich príprava vypustenie podľa vhodnej metódy.

Úspešnosť návratu do prírody sa pohybuje 
v rozmedzí 55-70% z celkového počtu, 
zbytok na následky uhynie, podstúpi 
eutanáziu alebo sa stávaú trvalými 
pacientmi. Ročne  ide o desiatky druhov 
dravých vtákov ale aj iných živočíchov

personál stanice

návštevníci

luňák hnedý
Milvus migrans 
malé stavovce, malé 
vtáky, ryby, hmyz 
vysoko na stromoch
 lužné lesy
ubývá 30-50
48-58/130-155

výr velký
Bubo bubo 
stavovce, malé vtáctvo a 
cicavce
lesné komplexy, staré 
zárasty a skalnaté biotopy, 
staré kameňolomy 
ubývá 600-900 
66-70/138-170

sokol stěhovavý
Falco peregrinus 
malé až stredne veĺké 
vtáctvo,kralíci,sysli,veverky
skaly, stromy, staré 
hniezda iných druhov 
ubývá 20 
35-50/85-115

raroh lovecký
Falco rusticolus 
kachny, zajce, atd, 
biologická ochrana letišť 
skalnté pobrežia, tajga, 
t u n d r a
žiadne 0 
50-60/110-130

orel mořský 
Haliaeetus albicilla 
ryby, malé vtáctvo, mršiny,  
jezernaté a rybničnaté 
o b l a s t i
stabilný počet 20 
69-92/200-250

Do zariadenia som umiestňoval druhy, ktoré na území českej republiky niekedy žili, alebo sú ich počty 
dlhodobo klesajúce, prípadne za poslednú dekádu výrazne klesli. Súčasťou zariadenia je aj sokoliarska voliéra 
určená pre rôzne podujatia pre záujmové skupiny. Všetky voliéry sú navrhnuté tak aby svojim charakterom do 
najvyššej možnej miery imitovali prirodzený biotop jednotlivých druhov. 

Tiež tvar voliér sa snaží vystihnúť charkteristické vlastnosti a vytvoriť podmienky pre umožnenie prirodzeného 
spôsobu lovu, lietania, hniezdenia a výchovy mladých. To všetko moitorované a pod dohľadom človeka. 
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PĚSTÍRNA KONOPÍV

Karolína Kopecká

Legalizace marihuany pro lékařské účely otevřela dveře tuzemským legálním pěstírnám. Hlavní 

požadavky takové stavby jsou: dokonalé zabezpečení, pouze umělé osvětlení a dostatečná plocha. 

Jinými slovy – obří betonový bunkr. Pozemek ve zbraslavském lomu nabízí velký, téměř neosvětlený 

prostor obehnaný neproniknutelnými betonovými zdmi.  Tyto vlastnosti pozemku, které představují pro 

mnohá standardní využití neřešitelnou překážkou, jsou pro legální pěstírnu konopí ideálním řešením. 

Základní nevýhoda parcely je tak využita jako hlavní deviza projektu. 

Marijuana legalization for medical purposes opens new possibilities for legal domestic cannabis grow 

houses. The main requirements on such a construction are: perfect security, solely electric lighting 

and sufficient area, in other words: a huge bunker made of concrete. The plot of land in the Zbraslav 

Quarry offers a large, almost lightless space surrounded by solid concrete walls. Such conditions 

would constitute an almost irresolvable problem for most common projects, but offer a perfect setting 

for a legal cannabis grow house. The original disadvantage is thus transformed into the main benefit 

of the project. 
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PROČ PĚSTÍRNA VE SLOTU?

Legalizace užívání lékařské marihuany krom společenských změn přinesla i potencionální díru na trhu. Dle momentálního znění zákona není 
možné pěstovat konopí doma. Bude nutné si ho koupit v lékarně. Do těch je dodají konkrétní vybrané firmy. Oprávnění k pěstování dostanou  
cca 3 tuzemské subjekty. Vlastní pěstírna bude důležitou podmínkou k získání povolení. Dřívě či později takovéto stavby budou reálně v ČR 
vznikat.

IDEÁLNÍ PĚSTÍRNA

Velikost
Úměrně k poptávce je třeba obrovský prostor k pěstování.

Nedobytná
Vzhledem k ceně marihuany je nutné meximální možné zabezpečení.

Bez denního světla
Kvůli konstanímu množství látek v rostlinách je nutností plně kontrolovatelné prostředí včetně osvětlení.

IDEÁLNÍ PĚSTÍRNA JE V PODSTATĚ OBŘÍ BETONOVÝ BUNKR S PLNOU OSTRAHOU

VLASTNOSTI SLOTU

Velikost a cena
Velký a drahý pozemek může mít problém najít využití, které si na sebe vydělá. Pro pěstírnu to není problém

Světlo
Pouze minimální část je plně osvětlena, což je překážkou pro většinu občanských staveb, nikoliv pro pěstírnu.

Beton všude
Budova je přístupná pouze ze střechy, zbytek chrání skála a betonem.

SLOT VLASTNĚ JE VELKÝM DRAHÝM BETONOVÝM BUNKREM S MINIMEM SVĚTLA A MOŽNÝCH PŘÍSTUPŮ. 

HLAVNÍ DEVIZOU PĚSTÍRNY JE, ŽE JEJÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY SE SHODUJÍ DOKONALE S NEZ-
VYKLÝMI VLASTNOSTMI SLOTU, KTERÉ BY HO JINAK SPÍŠE ZNEVÝHODŃOVALIY. HANDICAP TAK 
MĚNÍ VE VÝHODU.

FINANČNÍ BILANCE

čistá plocha záhonků             12 550 m2

minimální “výkon” ¨pěstírny 1g/W/ m2 

osvětlení   600W/m2 
minimální “výkon” ¨pěstírny 600g/m2

minimální sklizeň  753 kg
interval sklizní  2 měsíce
za rok   4 518 kg

náklady   50kč/g
cena   100Kč/g
roční výdělěk  225 900 000 Kč

Spotřeba marihuany v ČR je dle policejních odhadů 20 tun/rok.  Trh bude rpzdělen mezi 3 až 5 firem, vypěstované množství 
odpovídá poptávce.

Cena marihuany na černém trhu je cca 250Kč/g. Legální dovoz z Holandska stojí minimálně 400Kč/g. Cena 100Kč/g je více 
než konkurence schopná.

Do výdělku nejsou započítány zisky z prodeje konopných mastí a tinktur ze zbytkových částí rostlin ani prodej vodních 
živočichů jako vedlejšího produktu aquaponického pěsrtování. Na druhou stranu nejsou započítány náklady jako reklama a 

Pokud by vznikly přebytky, je vzhledem k bezkonkureční ceně možné i exportovat.
Např. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Izrael, Německo, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, VB, část USA



330 lékáren v Praze

nemocnice přímo v 
lomu

marihuana, 
tinktury, 
masti, 
jídlo

střecha jako reklamní 
plocha

viditelné z google maps

výroba  4 518 kg/rok

spotřeba  ČR 20t/rok

cena  100 Kč/g 

výdělek 
225 900 000 Kč



PŮDORYS   TYPICKÉHO PODLAŽÍ  M = 1:250

ŘEZ OBJEKTEM 
JEDNOTLIVÁ PATRA A VERTIKÁLNÍ KOMUNIACE

ŘEZ TYPICKÉHO PODLAŽÍ  M = 1:250

POHLED NA STŘECHU



NEMOCI LÉČITELNÉ KONOPÍM

Ukazuje se, že marihuana může mít pozitivní účinky na řadu nemocí. Navíc s minimem vedlejších účinků.  
Vzhledem k úředním restrikcím je zatím málo odborných studií, ale díky postupné legalizaci lékařského 
užívání se situace začíná měnit.  

PŘI PLNÉM VYUŽITÍ POTENCIONÁLU KONOPÍ BY SE MOHLO  UŽÍVÁNÍ  TÉTO BYLINY MNO-
HONÁSOBNĚ ROZŠÍŘIT. 

Jako ryze přírodní přípravek bez vedlejších účinků může konkurovat velké části léků. Např. ročně se v ČR 
spotřebuje 164 tun Ibuprofenu i když přináší nebezpečné kontraindikace. Konopí by bylo mnohem bez-
pečnější alternativou.

LÉČEBNÉ ÚČINKY

Konopí samozřejmě není všelék, některé léky může v určitých případech plně nahradit, u některých 
působit jako podpůrný prostředek či zmírňovat jejich vedlejší účinky (např. chemoterapie). Velký výz-
nam ale má i v přippadě paliativní léčby tzn. zkvalitnění života nevyléčitelně nemocným.

Infekce
popáleniny
kožní problémy 
astma
migrény
úzkost, paranoia
jizvy

herpes
epilepsie
závislost
psychiatrické symptomy
cukrovka  
mozkový edém,  
osteoporóza
rakovinné bujení
azheimerova choroba 
parkinsnova choroba
arterioskleróza
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bolest 
zánět 
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nechutenství 
stres 
lupénka 
akné 
migréna 
nespavost 
nevolnost 
deprese 
rakovina 
opar  
artritida 
rána 
krevní tlak 
revma 
detoxikace 
křeče 
roztroušená 
skleróza 
mykóza 
otok 

úzkost 
bulimie 
cukrovka 
aft 
nadýmání 
atopický ekzem
křeč 
dehydratace 
nervozita 
popálenina 
padání vlasů 
hepatitida typu C 
bipolární porucha 
návaly slabosti 
vyčerpání 
mentální anorexie 
hemeroid 
opruzenina 
seborea 
kachexie 
klimakterium 
celulitida 
glaukom 
exzém 
imunita lišej 
PMS 
proleženina 
bércové vředy 
paradentóza 
píštěl 
neurodermitis 
kvasinky l
upy 
luénka 
oděrky 

malárie 
leukémie 
psoriáza 
neuróza 
popraskané koutky
regenerace 
horečka

Ileukémie
lupénka
AIDS
zelený zákal
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srdeční arytmie

anorexie

poškození kostí

epilepsieantibakteriální
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protizánězlivý
kostí

analgetikum
mikroby
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proti křečím

proti úzkosti

antipsychotica

epilepsie

neuroprotektivní

proti křečím
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vasorelaxant

protirakovinný

protirakovinnýprotirakovinný

protirakovinný

protirakovinný

proti dávení

antibakteriální

proti diabe-
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pro klouby

trávicí ústrojí

analgetika
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imunosupresiva



METODA PĚSTOVÁNÍ “SEA OF GREEN“

Technika pro zvýšení počtu pěstebních cyklů s maximalizací výnosů. Je možné pěstovat v jakémkoliv 
médiu a pěstebním systému. Větší množství mladých rostlin se zasadí těsně vedle sebe, aby vyplnily 
prostor a růstová fáze se jim zkrátí maximálně na čtrnáct dní, díky tomu mají menší vzrůst a minimum 
nekvalitních špatně prosvícených palic na spodku rostliny.

Semínka Růst Řízkování

Květ Sušení Výroba Sklad

Křížením samičích a 
samčích rostlin můžeme 
šlechtit nové jedince 
lépe splňující požadavky 
na léčbu rozmanitých 
nemocí a ty pak klon-
ovat.

Vývoj rostliny je ovládán 
pomocí množství světla. 
Při růstu je to 18h 
denně.
Zavlažování, hnojení a 
svícení je řízeno časo-
vači.

Obsah účinných látek 
v lékařské marihuaně 
musí být konstantní. 
Proto je nutné, aby ros-
tliny pro výrobu byly klo-
ny.  Marihuanu získáme 
pouze ze samic.

12h světla denně 
přepne rostlinu do 
fáze květu. Marihua-
nu získáme pouze z 
neopylených  samičích 
rostlin. Samce máme 
kvůli semenům.

Po sklizni oddělíme 
palice od těl rostlin. 
Sušíme ve tmě při cca 
15°C. 

Většinu palic po 
usušení nabalíčkujeme 
a prodáváme jako 
lékařskou marihuanu. 
Část využijeme s tělem 
rostlin pro výrobu mastí 
a tinktur.

Zde jsou prostory pro 
skladování léčiv před 
exportem do lékáren či 
prodejem ve vlastním 
obchodu. Zároveń je 
zde technické zázemí.

AQUAPONIE

Obchod

Sklad

Výroba

Sušení

Řízkování

Semínka

Růst a květ Kombinuje akvakulturu (chov vodních živočichů) s hydroponií 
(pěstováním rostlin ve vodě), Odpadní látky živočichů  přemění 

mikroorganismy k výživě pro rostliny, které ji kořeny filtrují. Čistá voda 
pak putuje zpět k zvířatům.  Díky koloběhu zde není prakticky žádný 

odpad, ani enormní spotřeba vody.  Šetří se tak příroda i finance. 
Vedlejším přínosem je prodej chovaných živočichů, např. krevet či ryb. 

Rostliny těsně vedle sebe nerostou dlouho, šetří se tak místo i 
elektrická energie a odpadá nutnost zastříhávání, ohýbání apod. 
Pomocí časovačů je pěstování maximálně zautomatizované. 

Interval mezi sklizněmí může být zkrácen 
až na dva měsíce. Výnos pak dosahuje i 
přes 1g/W/m2.

Lékařskou marihuanu je třeba získávat z rostlin se 
stejným obsahem léčivých látek, aby nevznikaly výkyvy 

v účinnosti. Na to má vliv genetická výbava jedince, 
dodané živiny a intenzita osvětlení. Proto je nutné 

pěstovat rotliny pod regulovatelným umělým světlem 
v identických podmínkách z geneticky stejných klonů 

získaných řízkováním matečních rostlin.

SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ

marihuana pouze 
ze samic

klonování pro shod-
né účinky

křížení pro vylepšení 
vlastností rostlin

aquaponie

zbylé tělo rostlin do 
mastí, tinktur apod.

téměř žádný odpad

marihuanou se nel-
ze předávkovat

nevzniká fyzická 
závislost
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OBCHODNÍ CENTRUM

Jana TicháI

Zadání v lomu s sebou neslo složité podmínky pro vymyšlení funkce slotu. Není zde přirozené světlo 

a máme pouhých 12 metrů na šířku. Proto jsem zvolila Obchodní centrum (OC),         které přirozené 

světlo nepotřebuje a s šíří 12m si poradí. Mé OC má 5 pater a každé patro je rozděleno do jiných 

odvětví (supermarket, bílé zboží, oděvy a obuv, hračkářství, elektro). V každém patře jsou terasy s výhle-

dem na údolí Vltavy a uvnitř se nachází dvě kavárny se stávající skálou, která tvoří atmosféru prostoru. 

The quarry task has brought up difficult requirements for inventing of slot function. There isn’t nature 

light and we have only 12 metres in width. So I have decided to create a Shopping centre (SC), which 

doesn´t need a nature light and 12 metres in width wouldn’t be problem.My SC has 5 floors and each 

of them is devided into another branches ( supermarket, white ware, clothes and shoes, toyshop, 

electro). On each floor there are terraces with the view on Vltava river valley and inside there are two 

coffee shops with a rock that has been there before. The rock creates the atmosphere of this space.



Koncept

Nejlepší propojení kvádru

Řešení komunikací:

Supermarket

Bílé zboží

Oděvy a obuv

Hračkářství

Elektro

Střecha

Podlaží
Regály

Prodejní část

Skladová část
Cesta dopravníků 
(na zboží) do 
regálů

Regály (š/v/h=2000/700/1500)
 jsou umístěny 200mm nad podlahou 
pro snažší robotické uklízení



Koncept

Nejlepší propojení kvádru

Řešení komunikací:

Supermarket

Bílé zboží

Oděvy a obuv

Hračkářství

Elektro

Střecha

Podlaží
Regály

Prodejní část

Skladová část
Cesta dopravníků 
(na zboží) do 
regálů

Regály (š/v/h=2000/700/1500)
 jsou umístěny 200mm nad podlahou 
pro snažší robotické uklízení

12 m
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KLÁŠTER

Dmytro Nikitin

Clastrum znamená v latině uzavřené místo. Kláštery byly vždy jádry kultury a duchovního života, přísně 

chráněné a uzavřené před světem, přesto však často v bezprostřední blízkosti či přímo uvnitř sídla. 

Lom na Zbraslavi je analogií stavu separace a zároveň blízkosti – jak v měřítku Zbraslavi, tak v měřítku 

Prahy. Návrh kláštera plně využívá tohoto charakteru místa, které podtrhuje podstatu klášterního života. 

Monastery has always been a closed place (clastrum). It is and has always been the center of cultural 

and spiritual life, strictly protected from the surrounding world, yet often located in or close to the settle-

ment. The Zbraslav quarry has a very similar character – also separated, but still close to Zbraslav and 

Prague. The proposal derives from this natural character of the site.
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PROSTOROVÝ KONCEPT

1 2 3 4
jako  výchozí bod pro koncept slouží tradiční 

dispozice pravoslavného kláštera s kostelem 

v těžišti a budovami po obvodu; hlavní vstup 

přes Svatou bránu je na západě

toto klasické uspořádání je přizpůsobeno 

specifickým podmínkám úzké parcely v lomu 

natočením do svislé polohy a zavěšením 

boxů budov na nosnou stěnu lomu

pěší komunikace jsou tvořeny lávkami 

a schodišti spojujícími objekty kláštera. 

charakter návrhu se přibližuje původním 

horským pravoslavným klášterům

jako v klasických dispozicích klášterů, je mezi 

objekty vytvořena zahrada, která z květinové 

a zeleninové v horním pásu slotu přechází do 

intimní skalní na dně

M 1:1000   ŘEZ PODÉLNÝ



zásobovací 
přístup z 
východu

ateliéry a dílny

léčebna

kuchyně

refektář
cely

zahrada

kaple

lávky a 
schodiště

knihovna / 
výuka

kostel

zvonice

hostovský 
dům

správa

nádvoří

Svatá 
brána

kavárna 

přístup po 
rampě

Mniši obývající klášter opouštějí jeho bránu jen výjimečně. Uvnitř 
se odehrává každodenní sled činnosti, které utváří rámec života 
mnicha. Klášter je v podstatě relativně samostatnou miniaturou 
města, bohatou na funkce a hierarchie prostorů a dějů.
Návrh klášteru ve zbraslavském lomu je tvořen třemi základními 
provozními celky: před Svatou bránou je to volně přístupná 
kavárna s knihovnou a galerii, vtahující veřejný prostor ulice do 
hloubky parcely, dále je to část určena pro hosty a poutníky a 

nakonec největší část určena pro ubytování, práci a kontemplaci 
mnichů.
Hlavním vstupem do kláštera je tzv. Svatá brána, umístěná na západní 
straně. Dnes slouží spíše jako symbolické oddělení, v dřívějších 
dobách však byla součástí mohutných hradeb obepínajících prostor 
kláštera. Na bránu navazuje nádvoří, ze kterého jsou přístupné 
objekt pro hosty a poutníky a také objekt správy. Přes nádvoří vede 
cesta ke chrámu, který  je jádrem kláštera. Vstup do něj je tradičně 

orientován na západ a navazuje přímou cestou na Svatou bránu. 
Tento kostel je přístupný veřejnosti,přístup je však kontrolovaný. V 
období náboženských svátku je klášterní kostel vždy místem velké 
společenské slavnosti. 
Náplní života mnicha je především účast na bohoslužbách a 
práce. Cely (kelie) slouží především pro přespávání a drobné 
manuální práce. Volný čas, kterého není mnoho, tráví mnich 
čtením náboženských textů, modlitbou či úklidem cely.

ŽIVOT V KLÁŠTEŘE
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KOSTEL

6:005:30

DEN V KLÁŠTEŘE

ZVONICE:  Zvonění 
svolává mnichy k 
polunošnici, modlitbě, 
která je součástí sledu 
bohoslužeb v kostele a 
na které mají povinnou 
účast všichni mniši (za 
opožděný příchod je trest 
40 úklonů k zemi).
Zvonice je důležitou 
součástí kláštera - udává 
rytmus života a upozorňuje 
na důležité události

BUDÍČEK 

M1:450 

POLUNOŠNICE 

CELA (KELIE): Den 
začíná v cele brzo ráno; 
mnich má půl hodiny 
na oblečení, ranní 
hygienu a přípravu k 
odchodu na první ranní 
modlitbu, které se říká 
polunošnice a která 
probíhá v kostele.
Cela poskytuje základní 
podmínky pro spání, 
drobné práce a studium 
náboženských textů

8:00 20:00 23:0015:30 16:0010:00 10:30 17:00
PRVNÍ JÍDLO PRÁCE PRÁCE BOHOSLUŽBA VOLNO VEČERKADRUHÉ JÍDLO BOHOSLUŽBA

REFEKTÁŘ: Strava 
mnichů  je poměrně 
skromná, avšak vydatná, 
protože musí dodat energii 
na celodenní práci.  Na 
refektář navazuje kuchyně,  
kde se vaří pokrmy a peče 
se čersvý chléb. Služba 
v kuchyni a refektáři patří 
mezi nejnáročnější práce, 
jelikož začíná brzy ráno a 
končí až pozdě večer, kdy 
ostatní mniši již odpočívají

ZAHRADA, KUCHYNĚ, 
DÍLNY: Život v klášteře je 
velmi náročný - většinu dne 
tráví mnich v práci. Může 
to být služba v kostele, v 
kuchyni či refektáři, tvorba 
v dílně a v ateliéru nebo 
práce na zahradě. Střešní 
zahrady poskytují prostor 
pro pěstování okrasných 
rostlin, ale i zeleniny. Klášter 
je obalen sítí, kterou popíná 
břeťán a vistárie

ZAHRADA, KUCHYNĚ, 
DÍLNY:  Klášter má školu 
ikonopisectví, která  je 
vybavena dílnami a 
ateliéry. Ikoopisectví má v 
pravoslaví velkou tradici, 
dnes však sklouzává k 
řemeslné manýře. Úkolem 
školy je hledat  podstatu 
tohoto umění a rozvíjet ho 
v kontextu dnešního světa. 
Prodej ikon je důležitým 
zdrojem příjmu kláštera 

KNIHOVNA, CELY: Ve 
volném čase mnich uklízí 
celu, věnuje se drobným 
pracím nebo odpočívá v 
zahradě. Má k dispozici 
knihovnu, která též slouží 
jako výukový prostor. 
Nabízí  náboženské texty, 
ale i teoretickou  literaturu 
k výuce v ateliérech a 
dílnách. Mniši si knihy 
mohou vypůjčit i do cel, kde 
se studiu venují po práci

KOSTEL:  Kostel je 
srdcem kláštera - 
probíhá zde každodenní 
sled bohoslužeb; účast 
na některých z nich 
je povinná, na jiných 
zůstávájí jen mniši, kteří 
mají službu. Typologie 
pravoslavného chrámu 
se liší od kostelů 
západního křesťanství, 
má svá specifika a 
hlubokou  symboliku
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6:005:30

DEN V KLÁŠTEŘE

ZVONICE:  Zvonění 
svolává mnichy k 
polunošnici, modlitbě, 
která je součástí sledu 
bohoslužeb v kostele a 
na které mají povinnou 
účast všichni mniši (za 
opožděný příchod je trest 
40 úklonů k zemi).
Zvonice je důležitou 
součástí kláštera - udává 
rytmus života a upozorňuje 
na důležité události

BUDÍČEK 

M1:450 

POLUNOŠNICE 

CELA (KELIE): Den 
začíná v cele brzo ráno; 
mnich má půl hodiny 
na oblečení, ranní 
hygienu a přípravu k 
odchodu na první ranní 
modlitbu, které se říká 
polunošnice a která 
probíhá v kostele.
Cela poskytuje základní 
podmínky pro spání, 
drobné práce a studium 
náboženských textů
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PRVNÍ JÍDLO PRÁCE PRÁCE BOHOSLUŽBA VOLNO VEČERKADRUHÉ JÍDLO BOHOSLUŽBA

REFEKTÁŘ: Strava 
mnichů  je poměrně 
skromná, avšak vydatná, 
protože musí dodat energii 
na celodenní práci.  Na 
refektář navazuje kuchyně,  
kde se vaří pokrmy a peče 
se čersvý chléb. Služba 
v kuchyni a refektáři patří 
mezi nejnáročnější práce, 
jelikož začíná brzy ráno a 
končí až pozdě večer, kdy 
ostatní mniši již odpočívají

ZAHRADA, KUCHYNĚ, 
DÍLNY: Život v klášteře je 
velmi náročný - většinu dne 
tráví mnich v práci. Může 
to být služba v kostele, v 
kuchyni či refektáři, tvorba 
v dílně a v ateliéru nebo 
práce na zahradě. Střešní 
zahrady poskytují prostor 
pro pěstování okrasných 
rostlin, ale i zeleniny. Klášter 
je obalen sítí, kterou popíná 
břeťán a vistárie

ZAHRADA, KUCHYNĚ, 
DÍLNY:  Klášter má školu 
ikonopisectví, která  je 
vybavena dílnami a 
ateliéry. Ikoopisectví má v 
pravoslaví velkou tradici, 
dnes však sklouzává k 
řemeslné manýře. Úkolem 
školy je hledat  podstatu 
tohoto umění a rozvíjet ho 
v kontextu dnešního světa. 
Prodej ikon je důležitým 
zdrojem příjmu kláštera 

KNIHOVNA, CELY: Ve 
volném čase mnich uklízí 
celu, věnuje se drobným 
pracím nebo odpočívá v 
zahradě. Má k dispozici 
knihovnu, která též slouží 
jako výukový prostor. 
Nabízí  náboženské texty, 
ale i teoretickou  literaturu 
k výuce v ateliérech a 
dílnách. Mniši si knihy 
mohou vypůjčit i do cel, kde 
se studiu venují po práci

KOSTEL:  Kostel je 
srdcem kláštera - 
probíhá zde každodenní 
sled bohoslužeb; účast 
na některých z nich 
je povinná, na jiných 
zůstávájí jen mniši, kteří 
mají službu. Typologie 
pravoslavného chrámu 
se liší od kostelů 
západního křesťanství, 
má svá specifika a 
hlubokou  symboliku
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76
LEZECKÉ CENTRUM

Jan Ondrák

Návrh lezeckého centra vychází z výrazné vertikality betonových zdí a možnosti zakomponovat skalní 

stěnu lomu pro lezení. Horní-vstupní část s obchodem, kavárnou, zázemím a dalšími tréninkovými míst-

nostmi se otevírá prosklenými stěnami do hlavního prostoru s 30 m vysokou vnitřní lezeckou stěnou. 

Parametricky navržená struktura stěny prochází celou délkou objektu včetně dolní venkovní části. Ta 

slouží jako veřejný outdoorový park.

Proposal of the Climbing centre is based on a striking verticality of the assigned walls and opportunity 

for utilization quarry rock for climbing. Upper part, including shop, café and other facilities is connected 

with main 30 m high climbing gym by glass walls. Parametrically designed structure of climbing wall 

goes through whole object, including outer lower part. There is a public outdoor park.
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Ve vstupní části (03) se nachází 
outdoorový obchod, kavárna,     
recepce, zázemí se šatnami, 
sprchy a WC. Z lobby je za 
skleněnou stěnou průhled na menší 
lezeckou stěnu, která prostupuje 
ze spodnějšího patra (02), kde se 
jinak nachází především prostory 
pro bouldering - lezení bez lana. Z 
kavárny, lobby i boulderu je výhled 
na hlavní vnitřní lezeckou stěnu.

Nejspodnější patro horní části 
objektu (01) doplňuje komfort 
nadstandardního lezeckého 
centra fit centrem, zázemím 
pro zaměstnance s kanceláří a 
univerzálním pronajímatelným 
prostorem pro pořádání konferencí, 
pořádání filmových festivalů nebo 
třeba cvičení jógy. Zázemí s výhle-
dem na stěnu umožňuje neustálou 
kontrolu lezeckého prostoru.

03

02

01

00

Stěna spodního “schodu” reliéfu 
lomu  je zarovnána - odtěžena do 
přibližné kolmé roviny. Vzniká tak 
světový unikát lezeckého centra s 
krytou skalní stěnou, jako doplněk 
k struktuře umělé stěny. Odstřelem 
vzniklé velké balvany jsou přesunuty 
do dolní části slotu - outdoor parku, 
kde slouží pro tzv. bouldering - lezení 
bez lana. Tento prvek také zvyšuje 
atraktivitu lezeckého centra.

Venkovní “outdoorový park” nabízí 
všechny prvky aktivního odpočinku 
spojeného s lezectvím. Kromě 
samotné struktury lemující obě stěny 
jsou zde umístěny balvany z lomu 
k boulderingu. V prostoru se dá 
stanovat, chodit po laně - slackline, 
pořádat lokální i mezinárodní akce, 
nebo se po vylezení stěny jen tak 
kochat pohledem z vršku dolů na tok 
vltavy a kopce v pozadí.

Mezi betonové stěny slotu jsem 
vložil křivkovou plochu imitující skály. 
Pomocí skriptu z programu Grass-
hopper se z ploch staly trojúhel-
níkové segmenty - sklolaminátové 
desky. Ty jsou kotveny ocelovými 
profily do podélných stěn. Centrum 
nabízí dvě vnitřní stěny (11 a 30 m 
vysoké) a vnější stěnu, která je z 
části kryta převisy, které umožňují 
provoz za deště.

Konkrétní slot lomu 76 byl vybrán na 
základě porovnání výšky podélných 
zdí (hloubky slotu 30 m) a poloviny 
délky standardního dlouhého (60 m) 
horolezeckého lana. Důvod je princip 
jištění při lezení, kdy první lezec 
vyleze a postupně se jistí do fixních 
karabin v cestě až do poslední - 
vrcholové a poté, co ho jistič spustí 
dolů, leze druhý lezec jištěn přes 
vrcholovou karabinu jističem (prvním 
lezcem) ze země.
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15slot 7615slot 76
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a - lobby
b - outdoorový obchod
c - malá lezecká stěna 11 m
d - kavárna
e - recepce
f - výtah

g -schodiště schované za převisem
h - prosklená stěna zázemí
i - velká lezecká stěna 30 m
j - vnější lezecká stěna a outdoor park
k - šatny, sprchy, WC
l - prostory pro bouldering

m - zázemí zaměstnanců -denní místnost
n - kancelář
o - fit centrum
p - víceučelová místnost - tělocvična/přednáškový sál
q - dolní vstup s čipovým systémem
r - úklidová místnost
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MALÁ JADERNÁ ELEKTRÁRNA

Michal Čapek

Zbraslavský lom nabízí ideální podmínky pro umístění malé jaderné elektrárny, která zásobuje okolní 

sloty a přilehlou část Prahy elektrickou energií a teplem. Zdrojem energie je 25 MW ‘malý jaderný reak-

tor‘ Hyperion Power od americké společnosti Gen4 Energy. Jeho provoz je díky opětovnému štěpení 

již použitého paliva velice ekologický a téměř bezobslužný. Nevzniká problém se skladováním jad-

erného odpadu, nedochází k vypouštění škodlivých plynů do atmosféry a integrovaný systém pasivní 

bezpečnosti zajišťuje odstavení reaktoru při živelných pohromách.   

Zbraslav Quarry offers ideal conditions for placing a Small Nuclear Power Plant which supplies neigh-

boring slots and surrounding part of Prague with electricity and heat. It provides 25 MW ‘Small Modular 

Reactor‘ Hyperion Power made by American corporation Gen4 Energy. Its operation is very ecologic 

and unattended. Reactor have re-cleaved already used fuels. Therefore no problem with storage of 

nuclear waste. There is no discharge of noxious gases into the atmosphere and integrated passive 

safety system provides the reactor shutdown during natural disasters.



chladiče

vodní nádrže

reaktor

výparníky

turbína

kondenzátor

generátor

transformátor

jističe

el. vedení

zázemí
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vodní nádrže

reaktor

výparníky

turbína

kondenzátor

generátor

transformátor
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Temelín a Dukovany pokrývají 
31% spotřeby elektřiny ČR  

-

-

-

Praha 12 + Praha 16
= 61 000 obyvatel

Zbraslavský lom = 11 200 návštěvníků
     = 2 300 obyvatel
     = 1 800 zaměstnanců

P12
P16

slot 78

| ČR |          | Praha |

| Lom Zbraslav |           

|  Výkon |          

| Schéma | 

| Koncept | 

Temelín Dukovany

přívod energie
do slotů v lomu

(NN)

přívod energie
do Prahy (VN)

terén

Praha           

2000 MW
2000 MW

25 MW

- výroba: 25 MW
- do lomu: 7 MW
- do Prahy: 18 MW

- výroba 70 MW
- do lomu = 4 MW  
- do Prahy = 66 MW 

sluneční svitkryt

zázemí

reaktor

elektřina + teplo





A A’

A A’

| půdorys |          

| řez A-A’ |          





LOM - ZIMNÍ SEMESTR 2012/2013 (ČVUT)   
- Práce v ateliéru
- Workshop v Podmokelském mlýně na Křivoklátsku
- Závěrečná výstava FA ČVUT  7.1.2013   
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- Workshop v Podmokelském mlýně na Křivoklátsku
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