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Jednou ze silných a zároveň opomíjených
stránek Prahy, nabízejících nové rozvojové
možnosti, je Vltava. Krásná řeka protékající
samým centrem Prahy s ideálními parametry pro aktivaci urbánního potenciálu. 31 km
řeky s minimální šířkou 40 m, mnoha ostrovy,
mosty, náplavkami, s potenciálem konkurovat vysokým cenám pozemků a nedostatku
místa v centrální Praze.
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VODOTEČE A VODNÍ PLOCHY V PRAZE
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výpočtová záplavová čára
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CHRÁNĚNNÉ PŘÍSTAVY NA VLTAVĚ

Holešovický přístav, ca. 83 300 m2

Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše

CHRÁNĚNNÉ PŘÍSTAVY NA VLTAVĚ
V době povodní je nutné uklidit veškeré lodě
(včetně houseboatů) na Vltavě do tzv. ochranných
přístavů. V Praze se nacházejí dva takovéto přístavy
- Holešovický a Smíchovský.
Jako poslední záchranu v případě, že nebyla loď
včas odklizena do dedikovaného ochranného
přístavu lze použít některá speciálně upravená
kotviště (stání na nábřeží Edvarda Beneše).
Dá se tedy říci, že v současnosti omezuje maximální
využitelnost řeky Vltavy kapacita dostupných
ochranných přístavů.

Smíchovský přístav, ca. 144 000 m2
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❾

❽

❼
OSTROVY
Největší přírodním fenoménem hlavního města Prahy
je bezesporu řeka Vltava. V minulosti nestačily těsnému
a životně důležitému styku města s řekou a ten byl proto
násoben říčními rameny, zátokami, zastavěnými výběžky
a ostrovy. V průběhu časů vytvořila Vltava, převážně při
povodních bezpočet ostrovů. Některé zůstaly dodnes,
jiné byly zničeny při dalších povodních. Některé pražské
ostrovy vytvořila lidská ruka, když prokopáním většinou
mlýnského náhonu, byla oddělena část země od pevniny.
Zjistit přesný počet zaniklých ostrovů je nemožné.
(Pražské ostrovy, Josef Hrubeš – Eva Hrubešová 2007)
Nynější podoba, počet, hustota a hlavně lokace ostrovů a poloostrovů na řece je něčím zcela unikátním. Ze všech řek významných evropských metropolí lze
s pražskou Vltavou srovnávat pouze Paříž. Žádná jiná řeka
nemá ostrovy tak silně definující strukturu koryta řeky
jako pražská Vltava. Nejde pouze o počet či plochu ostrovů, ale hlavně o jejich umístění v rámci města a z toho
plynoucí rozličné funkce. Žádný z pražských ostrovů či
poloostrovů není prázdný, naopak mají svou pevnou pozici v rámci fungování města. Ostrovy Vltavy v Praze jsou
jednou ze silných stránek Prahy a proto by neměly být považovány za samozřejmost, ale jejich vklad Praze by měl
být stále zúročován.
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OSTROVY

1 Braník

2 Veslařský

3 Císařská louka

4 Podolí

OSTROVY

5 Dětský
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6 Slovanský

OSTROVY

7 Střelecký

8 Štvanice

9 Libeň

10 Císařský

❶

OSTROVY

Budapest

Lyon

Praha

Rome

Bordeaux

Warszawa

Frankfurt

Dresden

Paris

Berlin

OSTROVY

Plocha ostrovů

Poměr plochy ostrovů vůči rozměrům řeky

Počet ostrovů

HYDROENERGETIKA

Jedna z možných cest....

Vltava může být brána jako potenciální místo pro další
rozvoj města.
„Parcela“ na Vltavě je atraktivní, plovoucí objekt je
jedinečný svojí mobilitou, nabízejí se stále nové pohledy, vznikají nové vazby, plovoucí objekty mohou také
reagovat na problém s nedostek místa v centrální části.
Výše zmíněné body ve mně však vyvolávají pocit, že
plovoucí objekty můžou často působit jako parazit na
řece, který si pro sebe bere jen to co chce – lukrativnost, atraktivnost, jedinečnost. Toto však může někdy
být dost prvoplánové, proto se snažím uvažovat o Vltavě i z jiných pohledů– co nám může Vltava přinést víc
než „JEN“ lukrativní parcely, jak jí můžem využít víc než
jen jako plochu k dalšímu zastávění?
Odpověď nacházím v samotné podstatě řeky. Řeka
jakožto zásobník vody je zároveň i zásobníkem velkého
množství energie. Energie, která se dá využít , energie,
která se dá distribuovat.
Vltava se tak stává velkým obnovitelným zdrojem
města.
Mé další zkoumání a analýzy se tudíž zabývají Vltavou
jako hydroenergetického potenciálu

voda

energie

+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neznečištuji ovzduší kouřem, oxidy síry a dusíku, težkými kovy, atp.,
nedevastuji a neznečištuji krajinu (těžba uhli, uranu, jejich doprava),
neznečištuji povrchové ani podzemní vody (těžba uranu, uhlí),
jsou bezodpadové (popílek, radioaktivní odpad),
jsou nezavislé na importu surovin ze zahraničí (ropa, plyn, uhlí,
obohacený uran),
jsou pro široké oblasti vysoce bezpečné,
neničí trvale přírodní prostředi (trvalý zábor pudy), pouze jej
transformuji (vytvářením vodních ploch),
pružným pokrývaním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšují
efektivnost elektrizační soustavy,
vysokým stupněm automatizace přispívají k vyrovnávání změn na tocích
a do určité míry i napomáhají při odvádění velkých vod,
vytvářeji nové možnosti pro revitalizaci dotčeného prostředí –
prokysličováním vodního toku.

VODA JAKO
OBNOVITELNÝ ZDROJ

•
•
•
•
•

kontaminace vody ropnými produkty
ovlivnění hydrologie vodního toku
akustické projevy provozu MVE
dopad na faunu a floru řičního prostředí
vliv realizace stavby MVE na dotčené prostředí

HYDROENERGETIKA

PODÍL NA VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE (K ROKU 2005)

TECHNOLOGIE / DĚLENÍ
• Specifičnost využívání vodní energie vyžaduje použití turbín
nejrůznejších typu, výkonů, rozměru a konstrukcí podle konkrétních
hydrologických a morfologických podmínek místa instalace.
• Členení vodních elektráren podle výkonu:
Od 100 MW velké elektrárny
Do 100 MW střední elektrárny
Do 10 MW horní výkonová hranice pro malé vodní elektrárny
Do 1 MW MVE (malé vodní elektrárny) průmyslové, veřejné, závodní
Do 100 kW MVE drobné,
Do 35 kW mikrozdroje (starší verze)
Do 2 kW mobilní zdroje

vodní elektrátny ve vlastnictví ČEZ
vodní elektrátny v jiném vlastnictví

PŘEKÁŽKY ROZVOJE
Překážky legislativní
v současné době již nejsou tak výrazné, zásluhou přijatého vodního zákona a
nového energetického zákona, kde však
chybí některé prováděcí předpisy s výkladem.
Vodohospodářské orgány schvalují stavbu bez
větších problémů tam, kde je v provozu stávající
vodohospodářské dílo (jez), nebo i tam, kde
v minulosti bylo. Výstavba MVE v lokalitách,
kde vodní dílo nikdy nebylo, je povolována jen
velmi zřídka a nebo po splnění náročných technických a legislativních podmínek.

Překážky majetkoprávní
v uplynulých letech došlo u mnoha lokalit ke
změnám majitelů v souvislosti s proběhlou
privatizací a restitucí. Přesuny majetků souvisejících s privatizací byly sice ukončeny již v roce
1998 a větší přesuny při restitucích by již také
měly být ukončeny, ale v menší míře může
ještě dojít k ojedinělým změnám majetku. Také
došlo k určitým změnám v souvislostech se
zestátněním správ toků – hlavně v souvislostech
s úhradou za využívání státních majetků.

Překážky ekonomické
nejvíce ovlivňují výstavby MVE. Za současných
podmínek je u nás jen velmi obtížné realizovat
MVE s optimální dobou návratnosti, tj. pod 10 roků.
Nejčastější dobou návratností investic MVE je dnes
zhruba 12 až 15 roků a nejsou výjimky kdy původní
projekt vychází s více než 15ti letou návratností.
• vysoké úrokové míry úvěrů,
• neochota peněžních ústavů poskytnout dlouhodobé úvěry (více než 10 roků),
• nízké výkupní ceny elektrické energie,
• zvyšující se ceny technologií, stavebních částí
i služeb pro MVE.
Možnost pro část žadatelů získat státní podpory
a nízkoúrokové půjčky od České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí.

JEZY V PRAZE

jezy fungují jako místo pro vybudování malé vodní elektrárny
MVE využívají spádovosti vody na jezu k získání energie

❶
❶ Trójský jez
•
•
•
•
•

mezi Císařským ostrovem a Trojou, součástí zdymadla Troja – Podbaba
původní jez byl vybudován v letech 1899 – 1902.
v letech 1974 – 1979 rozsáhlá rekonstrukce
má 3 pole o šířce 38m, jeho průtok je 830 m3/s a má průměrný spád 2,45m
při pravém břehu byla plavební komora pro vory dlouhá 409 m a široká 12 m
dnes po provedených stavebních úpravách slouží pro sportovní účely jako
slalomová dráha

❷

❷ Helmovský jez

• vybudován mezi nábřežím kpt. Jaroše a Štvanicí a jako součást zdymadla
Štvanice
• délka 288,5 m, spád 4,4 m, vytváří zdrž s plochou 44,25 ha
• v severní částí jezu - propusť pro vory široká 12 m
• je zde umístěna malá vodní elektrárna Štvanice

❸

❸ Staroměstský jez
•
•
•
•

mezi Kampou a Novotného lávkou
nejstarším jezem v Praze
vznik v 13. století a také jediným, který si zachoval původní vzhled
jez zajišťoval vodu pro pohon Sovových mlýnů na Kampě, pro
Staroměstské mlýny
• délka jezu je 321 m, plocha zdrže je 24,823 ha
• objem zadržené vody činí 607 957,5 m3

❹

❹ Štítkovský jez
•
•
•
•
•
•
•

vznikl již ve středověku, posléze drobná změna umístění
leží mezi Janáčkovým nábřežím a Slovanským ostrovem
jez má pevnou konstrukci, je 280,36 m dlouhý
plocha jeho zdrže je 83 ha a její objem činí 2 281 700 m3
uprostřed jezu je 12 m široká propusť pro vory
při pravém okraji pak plavební komora Mánes
v těsné blízkosti byl kdysi, dnes již zaniklý,
jez nazývaný Petržílkovský

❺ Modřanský jez

• mezi Lahvicemi a Modřany
• vybudován v letech 1978 – 1984
a je součástí Modřanského zdymadla
• 81 m dlouhý, má 3 pole o šířce 27 m,
plocha zdrže je 74,2 ha a objem zadržené
• rozdíl hladin 2,4 m
• při pravém břehu na jez navazuje plavební komora

❺

❶

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY V PRAZE

❺
❷
v Praze můžeme nalézt 4 malé vodní elektrárny
všechny jsou situovány na místě pražských jezů
využívají průtoku a spádu jezů

❸
❶ Podbaba
•
•
•
•
•

MVE postavena r. 1995
součástí plavebních komor
2 Kaplanovy přímoproudé turbíny v bočních stranách komory
výkon 1,3 MW
roční výroba elektřiny 6,49 GWh

❷ Trója
•
•
•
•

výkon 2 MW
ročně vyrobí 12,9 gigawatthodin elektřiny
roční spotřebě asi 5000 domácností
v místě Trójského jezu

❸ Štvanice
•
•
•
•
•
•
•

malé nízkotlaké jezové průtočné zařízení
vybudováno v letech 1913 - 14
4m převýšení hladiny
pracují tři Kaplanovy přímoproudé turbíny
celkový výkon elektrárny činí 5,7 MW
výkon přibližně spotřebuje pražské pouliční osvětlení
v místě Helmovského jezu

❹ Modřany
•
•
•
•

nominální výkon 1,62 MW
3 přímoproudé kolenové turbíny
roční výroba elektřiny 6,39 GWh
v místě Modřanského jezu

❺ Těšnov

• zanikla roku 1929
• zánik díky zasypání Rohanského kanálu,
do nějž ústil odtok

❹

HYDROENERGETIKA

Jezy v Praze
1.
2.
3.
4.
5.

Trójský jez
Helmovský jez
Staroměstský jez
Šítkovský jez
Modřanský jez

Vodní elektrárny v Praze
•
•
•
•

Podbaba
Trója
Štvanice
Modřany

Potenciální místa
pro umístění vodní elekrárny
• volné prostory v místě jezů –Staroměstský /Štítetský jez

Problémy a střety
• situováno v centrální zóně – památkově
chráněné území
• legislativní problémy

Řešení
• Praha nemá místo pro výstavbu větších objektů pro
výrobu energie, které by prodávaly a distribuovaly
energii městu ve velkém množství
• je zde však prostor pro výstavbu nezávislých jednotek, které spotřebují energii přímo na místě pro své
účely, popřípadě přebytek posílají do veřejné sítě
• více viz. další stránky prezentace

SPOTŘEBA A EKONOMIKA

POTENCIÁL VLTAVY Z HLEDISKA HYDROENERGETIKY V PRAZE
• vodní energie proudí z Vltavy do Prahy 100 let
• v Praze celkem 4 malé vodní elektrárny, 0,5% roční spotřeby elektrické energie Prahy
• prostor pro získávání energie z Vltavy v Praze ve větším rozsahu a následovným prodejem
elektrické energie a její distribucí do veřejné sítě je v Praze už vyčerpán
• je tu však prostor pro provozy, které energii zpracují přímo na místě, pro nezávislé jednotky
• v současné době jsou vyvíjeny nové technologie, které by měly umožnit umístění turbín
a čerpání energie i v místech malého spádu či bez spádu, což umožní zcela nové využití
• může se zdát výkon vodních elektráren v metropoli za nedůležitý
• jejich výkon dohromady 8,47 MW (pozn. jeden blok elektrárny v Temelíně výkon 1000 MW)
• i přesto mají velký význem , neustále využívání ekologické energie

SPOTŘEBA ENERGIE V PRAZE

r. 2000
4 883 GWh

r. 2010
6 085 GWh

EKONOMICKÉ HLEDISKO
i přes neprodej el. energie do distribuční
sítě se sníží může snížit náklady na energ.
vstupy do vlastní výroby
PŘÍMÝ ODBĚR ELEKTŘINY V MÍSTĚ VÝROBY
nedistrubuuje se, energie využitá přímo v místě
nezávislé energetické jednotky

PŘÍMÝ ODBĚR ELEKTŘINY V MÍSTĚ VÝROBY
nedistrubuuje se, energie využitá přímo v místě
nezávislé energetické jednotky

PLOVOUCÍ OBJEKTY – MOŽNOTI VYUŽITÍ
menší objekty: plovoucí svítící bóje – osvětlení nábřeží
plovoucí světelné objekty / reklamy na vodě
větší objekty: malé vodní elektrárny, které jsou spojeny s jinou funkcí, která je hlavním
odběratelem vyrobené energie, objekt se tak stává energeticky
samostatným. Přebytečná energie se odvádí do veřejné energetické sítě

ZELENÝ BONUS 1 340 Kč/MWh
Dostane provozovatel za to, že nezatěžuje životní prostředí emisemi a navíc
klade menší nároky na odběr elektřiny
z fosilních, především uhelných zdrojů.

ŽIVOT VE VLTAVĚ

ŽIVOT VE VLTAVĚ
Rybářství v ČR legislativně upravuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., v platném
znění.
Péče o životní prostředí a čistotu vod
ČRS průběžně sleduje kvalitu vody v rybářských revírech
a snaží se předcházet haváriím. Aktivně se zapojuje do řešení problematiky zprůchodňování vodních toků, do řízení při
povolování nebo změně povolení k provozu malých vodních
elektráren, odběrech vody, úpravách koryt vodních toků,
apod. ČRS se zabývá sledováním vývoje počtů rybožravých
predátorů a vyhodnocováním jejich vlivu na společenstva
volných vod. Zapojuje se do jednání s orgány státní správy
ochrany přírody při řešení této problematiky.
Spolupracuje se státní ochranou přírody při záchraně ohrožených druhů ryb a vodních organismů.
Situace na území hl. m. Prahy
V Praze a jejím blízkém okolí se nachází 32 mimopstruhových
a 13 pstruhových revírů. ( Rybářský revír je úsek tekoucí vody
(řeka, potok), stojaté vody (rybník, jezero, tůň), případně kombinace obou typů vod, kde lze provádět lov ryb na udici.)

Koryto řeky Vltavy je v centrální části Prahy většinou upravené,
po obou březích regulované a protože regulace byla prováděna před rokem 1935, je tato regulace zároveň památkově
chráněna. Dno je v určitých částech upraveno a udržováno pro
potřeby lodní plavby. Část jezů je migračně neprostupných,
ryby se tudíž dostávají pouze po proudu dolů, zpět již nikoliv. To má negativní důsledky pro genetiku rybí populace. Na
většině jezů jsou instalovány malé vodní elektrárny, které poškozují po proudu migrující úhoře a způsobují rozkolísání průtoků (stresový faktor). Z koryta byly odstraněny významnější
překážky, proto je pro ryby téměř bez úkrytů, čehož využívají
rybožraví ptáci, především kormoráni, kteří v rámci lovícího
hejna natlačí ryby proti jezu, který ryby nemohou překonat
a zde je zraňují a konzumují. Tím je narušena věková struktura
rybího společenstva. Protože členitost koryta je téměř nulová,
přirozená struktura dnového substrátu je narušena a existují
bodové zdroje znečištění, je podlomena přirozená reprodukční schopnost rybího společenstva jako celku. Rybí společenstvo samotné je v úseku od soutoku Vltavy s Berounkou až po
oblast Holešovic druhově poměrně bohaté, v cenných lokalitách, jako je např. Štvanice se vyskytují celoročně lososovité
a jiné ekologicky náročné druhy ryb. Níže po proudu se situace úměrně zlepšuje. Hustota obsádky (abundance, biomasa)

byla v minulosti již předmětem výzkumu.
V současné době je ve Vltavě v Praze možné ulovit 43 druhů
ryb. Existuje určité procento ryb, které se rozmnožují a jejichž potomstvo v Pražské Vltavě přežívá. Jedná se především
o ekologicky přizpůsobivé druhy s nízkými nároky, které nejsou z pohledu rybářského hospodaření většinou příliš cenné.
Je to např. plotice obecná, jelec tloušť, cejn velký, nebo karas
stříbřitý. Obecně můžeme konstatovat, že ve Vltavě pod Prahou a v dolní části Prahy (míněno po proudu Vltavy dolů) jsou
podmínky pro výtěr zhoršené zaústěním kanalizace, které
přináší řadu polutantů, zejména pak rezidua antibiotik a látky
hormonální povahy (antikoncepce), které mají negativní vliv
na rybí obsádku a její rozmnožování.
Praha každoročně hostí mezinárodní sportovní rybářské soutěže, jako je Orvis cup, nebo fish festival. Ryby ulovené v průběhu závodů se pouští zpět do vody, později je sežerou kormoráni apod.

ŽIVOT VE VLTAVĚ
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RYBÁŘSKÉ REVÍRY V PRAZE
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{

VLTAVA 4 (401016)

STUPEŇ OHROŽENÍ DRUHŮ V čr (DLE IUCN)

délka revíru: 9 km
rozloha: 86 ha
mimopstruhový revír

málo dotčený (LC nebo LR/lc)

téměř ohrožený (NT nebo LR/nt)

{

VLTAVA 5 (401017)

zranitelný (VU)

délka revíru: 9 km
rozloha: 170 ha
mimopstruhový revír

ohrožený (EN)

kriticky ohrožený (CR)

vyhynulý v přírodě (EW)

{

VLTAVA 6 (401018)
délka revíru: 8 km
rozloha: 122 ha
mimopstruhový revír

vyhynulý (EX)

REFERENCE

{

VLTAVA 7 (401019)
délka revíru: 9 km
rozloha: 80 ha
mimopstruhový revír

http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ryb_Ceska
http://www.mrk.cz
http://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb
http://af.czu.cz/~kalous/kalous/data/
http://www.rybsvaz.cz/
http://rybareni.kx.cz/atlas.htm
http://www.chytej.cz/
http://www.zmorware.cz/diplomka/obsah2.htm
http://www.iucnredlist.org/

konzultace
Ing. Pavel Vrána, Ph.D. - ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Odborný referent pro život. prostředí, čistotu vod, ichtyologii

MOSTY

2

1

3

4

1. tramvajový most, Trója
		
výška 6,60 m
		
šířka pole 42 m
		řkm 46,16
2. most Barikádníků
		
výška 7 m
		
šířka pole 47 m
		řkm 46,96
3. železniční most, Holešovice
		
výška 9,50 m
		
šířka pole 62,5 m
		řkm 47,25
4. Libeňský most
		
výška 9,70 m
		
šířka pole 42 m
		řkm 48,79
5. Negrelliho viadukt
		
výška 11,40 m
		
šířka pole 22 m
		řkm 50,42
6. Hlávkův most
		
výška 5 m
		
šířka pole 42 m
		řkm 50,69
7. Štefánikův most
		
výška 7,60 m
		
šířka pole 57 m
		řkm 51,47
8. Čechův most
		
výška 7,85 m
		
šířka pole 51 m
		řkm 52,20

9. Mánesův most
		
výška 6,70 m
		
šířka pole 41,8 m
		řkm 52,70
10. Karlův most
		
výška 8,90 m
		
šířka pole 21 m
		řkm 53,04
11. most Legií
		
výška 6,60 m
		
šířka pole 19,5 m
		řkm 53,62
12. Jiráskův most
		
výška 6,55 m
		
šířka pole 42,5 m
		řkm 54,27
13. Palackého most
		
výška 8,20 m
		
šířka pole 28,8 m
		řkm 54,68
14. železniční most od Vyšehradem
		
výška 8,10 m
		
šířka pole 69,5 m
		řkm 55,34
15. Barrandovský most
		
výška 10,37 m
		
šířka pole 50 m
		řkm 58,57

8

9
10
11
12

13

14

15

7

6
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PŘÍVOZY

P2 funguje celkem bezproblémově, vetšinou se neřídí jízdním řádem, ale spíše
zájmem. V Podhůří je celkem omezená možnost využití MHD (jeden autobus za
hodinu), lidé tedy hojně využívají přívozu k přepravení na druhý břeh, kde MHD
funguje pravidelně a bezproblémově. Velké procento užití zahrnují také návštěvníci ZOO v Troji.

P3 spojuje Žluté lázně s Lihovarem. Zastávka je přímo v areálu Žlutých lázní, dokážu si tedy představit hojně využívaný letní provoz. Bohužel je ale dočasně přesunuta na Veslařský ostrov, takže velký potenciál nevidím, snad jen ten, že v této
oblastí není mnoho mostů, přívoz tedy opravdu funguje jako přemostění.

P4 funguje jako jediný pouze sezónně. Nachází se v centru Prahy, kde spojuje
Střelecký, Slovanský a Dětský ostrov. Oblast je celkem bohatě přemostěná, užití
přívozu pouze k přepravě zde není tak časté. Hojně využíván turisty.

P5 je přívoz mezi Císařskou loukou, Výtoňí, Botelem Admirál a Jiráskovo náměstím. Cesta trvá 15 min a pro přepravu z místa na místo nemá velký potenciál. Už
nástupní stanice na špičce císařské louky není uplně vhodná. Cesta je ale příjemná
a lze poznat Prahu z jiné perspektivy.

ZDYMADLA

PŘÍSTAVY

LIMITY PRO PLAVBU
Plavba je omezena Plavební vyhláškou č. 2/2003 Státní plavební správy ze dne 28. ledna 2003 o úpravě čl. 9.04 a čl. 9.07
Řádu plavební bezpečnosti.
Před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu
vztahujícímu se k příslušnému úseku vodní cesty, kdy se již
zakazuje plavba všem druhům plavidel, musí být plavidla
odklizena včas do ochranných přístavů nebo jiných chráněných míst.
PLAVBA SE ZAKAZUJE:
1. v úseku Vltavy Slapy -Třebenice ř. km 91,60 až Praha -Velká
Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku v profilu vodočtu
Praha:
3
a vyšším

600 m /s

2. v úseku Vltavy Praha - Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha
(Jiráskům most) ř. km 54,30 při vodním průtoku v profilu vodočtu
Praha:
3
a vyšším

800 m /s

3. v úseku Vltavy Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Praha Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu
Praha:
3
a vyšším

600 m /s

4. v úseku Vltavy Praha - Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř.
km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:

450 m3/s a vyšším
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Současná města hledají nové rozvojové plochy. Jednou z rezerv města
prahy je řeka vltava. Je však nutné mít na paměti, že vltava je veřejným
prostorem a ne parcelou k trvalému zastavění.

14

Místo
Vlatava, Rašínovo nábřeží, Praha 2

17

ZADÁNÍ
Rašínovo nábřeží v současné době slouží jako parkoviště a přístavní molo.
Jeho společenský a městotvorný potenciál je nevyužitý. Úkolem je analyzovat tento prostor a navrhnout do něj veřejnou funkci, která by tomuto
místu dala nový smysl. Zásah není omezen pouze na Vltavu a náplavku,
ale může zahrnovat i přilehlé nábřeží. Každý ze studentů na základě analýzy prověří své vlastní řešení. Možnosti jsou různé: náměstí, tržiště, experimentální divadelní scéna, galerie, přístav, muzeum Vltavy, bydlení…
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HISTORIE

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ
Rašínovo nábřeží leží na pravém břehu Vltavy mezi Vyšehradským tunelem a Jiráskovým mostem. Původně v této lokalitě
vedla po upraveném břehu Vltavy komunikace staropražského Podskalí, kterou postupně nahradilo dnešní nábřeží. Jeho
severní část nabyla charakteru nábřeží již v sedmdesátých letech 19. století. Jižní část, mezi dnešním Palackého náměstím
a Vyšehradským tunelem, až na počátku 20. století.
Celé nábřeží bylo za dobu své existence děleno na různé
úseky, z nich každý nesl jiné jméno. Vyskytla se zde tedy řada
jmen. Palackého nábřeží 1876 – 1940, Vyšehradské nábřeží
1905 – 1919, Podskalské nábřeží 1919 – 1924, Rašínovo nábřeží 1924 – 1941, Vltavské nábřeží 1940 – 1942, nábřeží Karla
Lažnovského 1941 – 1945, Reinhard Heydrich Ufer 1942 –
1945 (tento název, po jednom z největších zločinců německé
okupace byl používán pouze v němčině), nábřeží Bedřicha
Engelse 1951 – 1990. K opětovnému přejmenování, tentokrát
celého úseku, na Rašínovo nábřeží došlo v roce v roce 1990.
Délka nábřeží je cca 950 m. Nábřeží je určeno pro automobilovou a tramvajovou dopravu a pro pěší. Na přilehlém Vltavském břehu vyplouvají parníky a lodě Pražské paroplavební
společnosti na okružní plavby Prahou.

HISTORIE
Již v době románské byla v okolí dnešního Rašínova nábřeží
rybářská vesnice. Nejstarší část osídlení byla později rozšířena
do hloubky. Založení Nového města nemělo zvláštní vliv
na základní tvar půdorysu Podskalí. Osada v Podskalí trpěla
v této době každoročními záplavami. Půdorysný stavební
celek zůstal ale celkově nezměněn až do konce XIX. Století.
V původním Podskalí byla tradice dřevařského
trhu od nehož se odvíjel i urbanismus celku. Podskalská ulice
byla zastavěna jen na východní straně. Plavci (obchodníci se
dřevem) si postupně od města vykupovali vltavské břehy.
Byly zde bohaté domy plavecké a drobnější domky řemeslníků a dělníků. Stavby veřejné se svým měřítkem téměř nelišili
od staveb soukromých. Zánik historického celku Podskalí
v letech 1876-1926 souvisel zejména s projektem nových
pražškých nábřeží a mostů. Na troskách Podskalí byla vybudována nová šablonovitě řešená čtvrť činžovních domů.
Moderní výstavba souvisela s řešením Palackého
náměstí, okolí Emauz a celého prostoru nábřeží. Architekt
Bohumil Hübschman se oblasti Podskalí věnoval téměř celý
svůj život. Na návrzích se podíleli Alois Dryák, Pavel Janák
a Vlastislav Hofman. Hübschman postupoval v souladu s urbanistickými pravidly. Zachoval průhled na Emauzy vyřešil
prostor nábřeží. Historik Zdeněk Wirth řekl: „Je to jediný
úplně vyřešený architektonický prostor moderní Prahy.“

STAVBA
Stavba byla započata se stavbou Palackého mostu r. 1878.
Nábřeží bylo stavěno tak, aby se vozovka nacházela nad
hladinou velké vody z roku 1845. Na nábřežní zeď byl použit
lomový davelský kámen s obkladem dole žulovým a nahoře
pískovcovým. Základy se šířkou 3.5 – 4.5 vm jsou průměrně
do hloubky 3.75 m pod normální hladinu Vltavy. Náplavka
byla pod Rašínovým nábřežím postavena až dodatečně.
PAROPLAVBA
Přístaviště Praha, které se v prvních dvou letech existence
Společnosti nacházelo u Doubkovy cihelny na Zderaze, bylo
roku 1867 přemístěno k podskalskému přívozu. Toto umístění
se jevilo jako dosti nevhodné, protože cesta k němu z Nového Města byla poměrně zdlouhavá. A tak v roce 1878 použila
PPS prázdné nové náplavky v okolí budovaného Palackého
mostu a umístila svoje přístaviště právě sem. Nachází se tady,
mezi mostem Palackého a Jiráskovým, dodnes.
K přezimování lodí bylo zprvu využíváno ústí
potoka Botiče, ale už v roce 1868 bylo zimoviště přemístěno
do nově budovaného Podolského přístavu. Zde zimovaly
pražské parníky až do roku 1902, kdy byl dokončen Smíchovský vorový přístav. Ten se pak stal tradičním zimovištěm
pražských parníků a teprve v sedmdesátých letech 20. století
byla tato zvyklost opuštěna. Ale i dnes slouží smíchovský
přístav pražským osobním lodím a parníkům v případě, že se
na Vltavě v Praze výrazně zvedne vodní hladina.
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1 muzeum parníku bohemia, ATOS
Jindřich Blaha

Muzejní expozice, věnovaná legendě české paroplavby z roku 1841, je koncipována jako stín průmyslové
revoluce a národního obrození - podmínek vzniku tohoto historicky prvního českého parníku. Proporce lodi
jsou odvozeny z původních skic konstruktéra a dobových záznamů. Ze stínu vystupuje naučná barevná grafika označující rozměry a další důležité parametry lodi.
Parník BOHEMIA
Minulost
Parník Bohemia, postaven podle návrhu geniálního anglického konstruktéra Josepha Johna Rustona a uveden do
provozu v Praze dne 1. května 1841, byl historicky prvním
plnohodnotným parníkem, který se plavil po Vltavě stejně
tak i prvním českým parníkem. Toto prvenství spolu s nejvyspělejší dobovou technologií a krásným provedením lodního
tělesa vedlo k jeho nemalé oblibě a národní hrdosti u tehdejšího českého měšťanstva. Od 23. května tato loď podnikala
pravidelné plavby pro cestující do Drážďan a nazpět. Na své
palubě převážela například dánského spisovatele Christiana
Andersena, který v reakci na to vyjádřil své silné dojmy v cestopise Básníkův bazar. V roce 1856 byl parník vyřazen, jeho
srdce však bije dodnes. Parní stroj byl přenesen postupně do
několika saských / německých parníků. V současnosti pohání
paroloď Diesbar.

Současnost
Parník byl od svého zániku téměř zapomenut, zbyla jen
legenda založená na několika dobových vyobrazeních. V roce
1985 se o Bohemii začal vědecky zajímat Ing. Miroslav Hubert.
Vyvrcholením jeho archivního pátrání je publikace Legendární parník Bohemia z roku 2002. Podnítil tak novou vlnu zájmu
v odborných kruzích, mezi modeláři i v rámci širší veřejnosti.
Budoucnost
Projekt muzejní expozice Bohemia si bere za cíl rozšířit
povědomí o tomto klenotu průmyslové revoluce a zachovat
jej pro další generace. Objekt není koncipován jako rekonstrukce původní lodi, ale jako její stín. Údaje a parametry,
které známe, ze stínu vystupují prostřednictvím naučné
barevné grafiky. Stejně tak jsou ale označeny důležité údaje,
které neznáme. Ty jsou tak ponechány jako výzva k dalšímu
bádání. Plovoucí konstrukce lodního tělesa a nástaveb budiž
provedena z loďařského ocelového plechu. Ten je odolnější

než dřevo, které způsobilo zánik původního trupu. Ocel však
musí pohledově odkazovat na původní materiálové řešení.
Tohoto jevu je dosaženo jemnou šrafurou ve výtvarném stylu
filmů Karla Zemana.
Vnitřní dispozice co nejpřesněji kopíruje původní rozvržení, s tematickými výstavními prostory v salóncích první
a druhé třídy a funkčními prostory v kuchyni a v kajutách
posádky. Nejatraktivnější místností pro technicky laděné
návštěvníky by pak měla být strojovna s maketou kyvného
parního stroje a kotle. Celý plovoucí objekt pak bude doplněn
o sezónní výčep umístěný v jedné z nábřežních kobek. Model
je navržen jako papírová vystřihovánka pro středně pokročilé
modeláře a plní tak funkci propagačního předmětu.w
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2 programovatelný ponton – poolec, ATVZ
Andrea Rampasová

Konceptem celého díla je variabilita docílená pohyblivou podlahou. Během chvíle se vám může před očima
vytvořit plavecký bazén, brouzdaliště, vířivky či pochozí plocha s libovolným využitím. Pro maximální využití
se ponton na zimu zastřeší folií, díky které se cítíte stále jako venku. Plavci, neplavci, Pražané i turisté se tak
mohou v jakoukoliv roční dobu koupat ve „Vltavě“.
Jedno místo, nespočet příležitostí i tak by se dala charakterizovat náplavka na Rašínově nábřeží. Umístěná v centru města
a zároveň úzce spjatá s nevypočitatelným přírodním živlem.
A právě volná vodní plocha poskytuje neuvěřitelné množství příležitostí, jak rozvíjet vnitřní městský život. Obrovský
prostor na řece, by však neměl dospět ke stavebnímu hýření
a zničením posledního téměř nedotknutelného místa ve
městě.
Proto je základním konceptem celého díla variabilita.

Libovolná programovatelnost pontonu díky pohyblivé podlaze. Ponton se z dálky tváří jako pouhé rozšíření náplavky,
z blízka jako bazén, plno vířivek, brouzdaliště, plocha pro
jakékoliv využití a jejich libovolné kombinace.
Kvalita Vltavské vody většinu lidí odradí od koupání i v tom
nejparnějším létu. Proto se ponton může během chvíle z pochozí plochy přeměnit na plavecký bazén či malá brouzdaliště
s využitím, které si jen dokážete představit. A pro maximální
multifunkčnost se ponton na zimu zastřeší transparentní na-

fukovací ETFE folií, která zajišťuje dostatečný tepelný komfort
pro využívání bazénu i v zimě a zároveň uchovává dojem, že
jste pořád ve venkovním bazénu. Také večernímu využívání
nic nebrání, stačí si jen vybrat z párty na Vltavě či nočnímu
nezapomenutelnému koupaní.
Programovatelný ponton je stejný jako život – nikdy nevíte,
co vás čeká.
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3 stanice vodního záchranného systému, DP
Pavlína Sýkorová

Stanice vodního záchranného systému je spojení poříční policie a hasičů na Vltavě. Stanice je založena na
stejném principu jako válečné/námořní lodě, ponorky – jedná o technické stroje, které jsou navrženy a vyrobeny pro plnění jasné a určité funkce – ochrany, bezpečnosti, boje, výzkumu, rybolovu, rekreace. Stanice
vodního záchranného systému je loď – stroj – na řece, stroj pro ochranu a zabezpečení území vodní plochy
Vltavy v Praze.
Sama Vltava svádí díky své atmosféře a umístění k vytvoření
“krásných ” objektů v podobě například plovoucí galerie,
lázní, divadla, objektů, který využívají především atmosféry
místa - Vltavy. Tyto objekty mohou být vizuálně krásné, atraktivní, přitahující pozornost, ale zároveň jejich návrh může
sklouznout právě díky hlavní podstatě využití atmosféry řeky
a vizuální atraktivitě k jisté formě “klišé”.
Při hledání odpovědi na zadání se proto na řeku
Vltavu koukám z jiného úhlu a to především z funkčního
hlediska a hledám program, který by vycházel z využití řeky,
program který se řekou úzce souvisí a kde vznikne jasná spojitost vycházející ne z estetiky, ale právě z funkce.
Odpovědí se tak pro mě stává stanice vodního integrovaného
systému - funkce sloužící veřejnosti, potřebná, kde řeka je
hlavní činitel. Funkce, která na řeku patří a je logicky odůvodnitelná.

Integrovaný záchranný systém
- je součinnost orgánů policie, hasičů a záchranné služby
v případě mimořádných událostí a záchranných prací.
Stanice vodního záchranného systému
Jedná se o objekt, která bude sloužit jako stanice pro poříční
policii, hasiče na Vltavě a rovněž zde bude zastoupen ošetřující doktor. Jelikož součinnost těchto jednotek je při záchranné
akci na Vltavě a vodních plocHách obvyklá, je možné tyto
jednoty spojit i v rámci jednoho objektu. Koordinace a celkový zásah bude tak rychlejší.
KONCEPT: LOĎ – STROJ
Návrh stanice vodního integrovaného záchranného systému
vychází jednoznačně ze své funkce, kdy důraz je kladen právě
na ní a estetika je až druhořadá.

Stanice vodního integrované záchranného systému je založena na stejném principu jako válečné lodě, ponorky, námořní
lodě, kde se jedná o technické stroje, které jsou přesně
stvořeny pro plnění určité operace - ochrana, bezpečnost,
boj, výzkum a jiné. Stanice vodního IZS funguje jako stroj pro
ochranu a zabezpečení území vodních ploch (Vltavy). Technika věci je zde na prvním místě. Jedná se o kompaktní objekt
- loď na řece Vltavě, který v sobě integruje veškeré vybavení
(pracoviště, lodě, zázemí,automobily ).
Hlavním kritériem pro návrh bylo dodržení rozměru stanovených 50 x 10,6 m , stejně tak důležitým faktem bylo dodržení
výšky -max. 4,5 m nad vodní hladinou (platí pro Dolní Vltavu).
Díky dodržení podplavné výšky na celém úseku Dolní Vltavy,
lze stanice vodního IZS přemístit dle potřeb do jiné lokality
bez omezení.vvco vás čeká.
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putovní kino
putovní kino
putovní kino, ATSS
Vratislav Růžek

1 putovní kino
Vratislav Růžek
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Koncept

Jeviště kina je tvořeno dvěma zvlněnými
kontinuálními prostory, vnitřní, pro celoroční
promítání a venkovní letní tribuna.
Každý návštěvník před vstupem dostane
místo vstupenky sluchátka s možností přepínání
mezi osmi projekcemi v různých jazycích.
Používání sluchátek rozšiřuje možnosti jak
lze film vnímat, hlediště se tak proměňuje ve velkou
kinokavárnu. Každý si může zvolit zda se bude při
sledování filmu bavit s přáteli či sledovat jen
zvukovou stopu ze sluchátek.

Konstrukce
Konstrukci plavidla tvoří ocelobetonová vana
zajišťující tuhost a stabilitu a ocelová konstrukce tvořící stěny
a strop.
Mobilita

Kino se přemisťuje pomocí tlačného remorkéru.
Maximální ponor je 1,8 m a výška nad hladinou je po složení
pláten a zábradlí 4,5 m.
Sestava je navržena tak, že v klasifikaci vyhovuje třídě Va až
VII a zároveň projede na úseku od Slap po Ústí nad Labem.
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5 sbírka vodních rostlin, ATZBP
Klára Kohoutová

Sbírka vodních rostlin odhaluje krásu vodních rostlin, které jsou tak špatně přístupné k podívaní ve volné
přírodě. Oddělení botanické zahrady má vzdělávat, nejen venkovní expozicí, ale i přednáškami a výstavami
v malém sále v náplavce. Také poskytuje trochu zeleně na náplavce.
KONCEPT
Sbírka vodních rostlin je pojatá jako učebnice. Rostliny jsou
rozděleny podle botanického systému, na třídu a dále čeledi.
Návštěvník prochází od vývojově nejstarších až k masožravým
rostlinám, které se dají považovat za nejvyspělejší. Jednotlivá
akvária vychází z požadavků rostlin.
KONSTRUKCE
Ponton je navržený montovaný ocelový, aby se jednotlivé části daly vyměnit. A v případě potřeby odvézt ponton na delší
vzdálenost, aby se dal rozložit. Na pontonu se nachází celkem
58 akvárií, 17 otvorů přímo do Vltavy a jeden malý sklad.
Akvária mají vždy půdorysný rozměr 1100 x 1100 mm, ale
podle výšky jsou rozděleny na 5 typů. Typy se dají mezi sebou
různě měnit podle požadavků rostlin, které se mají pěstovat.
Ponton je ukotvený pomocí pultrů k nábřeží. Je myšlený jako
nepojízdný, trvale u Rašínova nábřeží, jen v případě povodní
by byl odtlačen do Smíchovského přístavu. Protože je trvale
u nábřeží, přípojky jsou přivedeny z náplavky, rozvody jsou
skryté v dutině pontonu.

FUNKCE
Sbírka vodních rostlin slouží jako vzdělávací instituce. Na
pontonu je umístěno speciální oddělení botanické zahrady
zaměřené jen na vodní rostliny. V kobkách v náplavce se
nachází další části. V jedné je umístěn malý sál, může sloužit
jako přednášková místnost pro veřejnost i botaniky nebo jako
malý výstavní prostor. Ve druhé kobce se nachází zázemí pro
pracovníky botanické zahrady. Ve třetí je pokladna kombinovaná s kavárnou,která má jen venkovní sezení.
ROSTLINY
Květináče vyložené netkanou textilií/monofilem se vysypou
substrátem. Celý květináč se umístí do nerezového/plastového koše a zasype se štěrkem nebo keramzitem. Pod košem
bude mezera aspoň 10 cm, aby se u kořenů shromažďovala
studenější voda, rostliny to mají rády. Použita bude pitná
voda (kromě typu B - přímých bazénků do Vltavy), protože voda z Vltavy by mohla být něčím znečištěna a hlavně
neprůhledná. Vodní rostliny jsou zvyklé na přímé slunce, není
tedy problém se zastíněním. Rostliny nejlépe rostou ve vodě

zhruba do 20°C, nad 25°C by se teplota neměla vyšplhat.
Vyšší teplota také napomáhá tvorbě řas. Voda bude chlazena
oběhem přes vltavskou vodu a bude filtrována. Pokud by dál
byl problém s řasami, do vody se vysadí hrubý zooplankton
(jako třeba buchanky, hrotnatky). Dále se dají použít enzymy,
ale musí se správně odhadnout množství, aby nezačaly ničit
rostliny. Filtrováním vody se odstraňují živiny nejen pro řasy,
zároveň i pro rostliny, proto se do substrátu zapíchne hnojící
tyčinka, která vydrží 3 měsíce až rok.
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6 plovoucí scéna, DP
Martin Stoss

Není příliš svázána s místem ani s funkcí. Může se volně pohybovat po řece. Má sloužit spíše jako nástroj
umožňující děje v různých prostředích a časech. Přelud, který se objeví a zase zmizí.
Koncept
Voda je obecně vnímána jako symbol. Symbol života, nového
začátku, koloběhu bytí. Hraje podstatnou roli v některých
příbězích bible, v mnoha pověstech. Přítomnost řek stojí za
vznikem měst a celých civilizací. Vodou je v mnoha kulturách
člověk křtěn, do vody je často i pohřbíván. Do řeky byli házeni
za trest provinilci. Města se zbavovala svých „bláznů“ tím,
že je posílala na lodích dále po proudu. Voda nezadržitelně
plyne a přináší tak s sebou zlé i dobré. Řeka může přinést
smrt a zkázu v podobě povodní, ale také blahobyt v podobě
životodárné závlahy.
Celý vesmír směřuje, zdá se, k entropii, tedy k chaosu. Od stavu koncentrované energie k rozmělnění. Stejně tak,
jako se množí náhodné chyby v genetickém kódu a člověk
stárne, i příroda je působením náhodných sil rozrušována
a přeměňována. Řeky si prorážejí hluboká údolí a jinde vytvářejí nánosy. Planety a slunce chladnou. Možná, že úkolem
života je vzdorovat tomuto procesu. Znovu koncentrovat
energii a vytvářet rovnováhu.

kaligrafickým perem, ale obyčejnou tužkou. Kaligrafické pero
je určeno pro kreslení přesně definovaných znaků. Tužkou
můžete napsat dopis, počmárat kamarádovi sešit, nebo
nakreslit skicu domu, který se vám zalíbil na ulici.

Umění je nepolapitelná věc. Nedá se přesně definovat, každý
jej vnímá jinak. Těžko se pro něj vytvářejí podmínky. Zdá se,
že se nedají jednoduše naprogramovat. Třeba by pro vznik
umění stačilo formulovat pouze prostředek. Nástroj, který by
se příliš nevnucoval a sloužil jen jako katalyzátor umožňující
děje v různých prostředích.

Konstrukční řešení
Jde o klasickou lodní konstrukci. Jako hlavní nosný prvek
slouží podélné nosníky, tzv. páteřnice a podvlaky. Příčné nosné prvky, tzv. žebra, se skládají z příček, palubníků a žeber.
Jako vnější plášť, tzv. obšívku, je použito ocelových plechů
opatřených nátěrem. Na přídi/zádi je vynechána kapsa, tzv.
kolizní prostor. Toto opatření slouží ke zvýšení bezpečnosti
a minimalizaci škod při případném střetu s jiným předmětem
v řece. Celá konstrukce je z vnitřní strany opatřena tepelnou
izolací ze stříkaného polyurethanu, která zároveň slouží jako
pojistná parozábrana. Pro zvýšení tepelné a hlukové izolace je
použito přídavné vrstvy z kamenných vláken. Interiér je řešen
z překližovaných desek se zvýšenou odolností proti požáru.

Řešení
Významným určujícím faktorem pro návrh byly podjezdné
výšky mostů a maximální ponor plavidla. Pokládal jsem za
důležité umožnit volný průjezd lodi v co nejdelší části toku
Vltavy a Labe. Tento požadavek ovšem při aplikaci na návrh
koliduje se zažitou představou o dimenzích sálu. Zvolil jsem
řešení relativně stísněných vnitřních prostor záměrně. Volnost
pohybu lodi po řece je její přímo základní vlastností a nevyužít jí by bylo škoda. Volného prostoru je na řece hodně,
stísněnost uvnitř lodi snad vytvoří určitý protipól.
Forma navrhované plovoucí scény je záměrně
ponechána v abstraktní rovině. Plovoucí scéna nemá být
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Kotviště v Praze
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1. veřejný přístav Praha Holešovice
6
2. veřejný přístav Praha Libeň
7
3. nábřeží Edvarda Beneše
4. nábřeží Na Františku
5. Rašínovo nábřeží
6. přístav Podolí
7. veřejný přístav Praha Smíchov

Kotviště v Praze
1. veřejný přístav Praha Holešovice
2. veřejný přístav Praha Libeň
3. nábřeží Edvarda Beneše
4. nábřeží Na Františku
5. Rašínovo nábřeží
6. přístav Podolí
7. veřejný přístav Praha Smíchov

ocelová obšívka, nosná
kce. = páteř + podvlak
+ žebra
přední/zadní kolizní prostor
foyer
šatní skříňky - návštěvníci
wc, šatna herců
wc, šatna herců

šatní skříňky - návštěvníci

režie, sklad, strojovna VZT

uvazovací pachole

sál B, kapacita 88 míst

sklopné zábradlí (proplutí pod mosty)

zásobník na vodu, nádrž na splašky
(přívod přečerpáváním)

dřevěná paluba

arena na palubě, kapacita cca 160 míst

vchod do podpalubí

zásobník na vodu, nádrž na splašky
(přívod přečerpáváním)

sál A, kapacita 88 míst

sklopné zábradlí (proplutí pod mosty)

režie, sklad, strojovna VZT

uvazovací pachole
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balastní zátěž ve dnu - beton

Odklopená paluba, 1:200
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sál A, kapacita 88 míst
režie
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strojovna VZT
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šatna
wc návštěvníci
šatní skříňky
foyer
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10.
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14.
7.

9./10.
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pod schody - zázemí catering, retenční nádrž
(zapuštěný vchod)
pod schody - elektrocentrála, retenční nádrž
(zapuštěný vchod)

5.6.

11.
12.
13.
14.

1.
12.

1,8m max.
ponor

plošina pro invalidy
přední/zadní kolizní prostor
zásobník na vodu, nádrž na splašky (přívod přečerpáváním)
roleta pro uzavření vchodu

Paluba, 1:200

úvazová lana

plovoucí molo

úvazová lana

nábřeží

Pravo/levobok, 1:200

MARTIN STOSS

podvlak

6 ~ PLOVOUCÍ SCÉNA

páteř

palubník

podélné nosníky , 3x
předběžně profil T 300

žebro

příčka

žebra, á 500mm
předběžně profil T 100

žebra+podvlaky+pateřní
nosníky
spojeny svarem

obšívka
ocel. plech tl. cca 5-7mm ,
navařena na nosnících

MARTIN STOSS
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7 školka, ATSS
Filip Zuman

Struktura plástve je prostorovou hrou pro děti. Rovné plochy střídané rampami s mírným sklonem umožňují
pohyb po všech úrovních. Zelená zahrada na nejvyšší palubě není jen nudnou plackou. Je tu cítit jarní svěží
vzduch, radost z pohybu, radost z řeky a radost z centra Prahy.
Koncept
Současná krize kapacit v mateřských školkách vede minimálně k zamyšlení. Řešením je výstavba nových zařízení, nicméně
v centru Prahy nezbývá příliš mnoho parcel, které by pro
provoz výchovných zařízení byly vyhovující. Dopravní dostupnost Rašínova nábřeží a prostorový potenciál řeky Vltavy
vytváří ideální podmínky pro umístění školky.
Dítě, resp. velmi mladý člověk by v ní měl najít útočiště - místo

pro inspiraci, zábavu. Zde se utváří socializační schopnosti
člověka a proto je v tomto projektu kladen důraz hlavně na
zajištění pozitivního a inspirativního prostředí.
Forma lodi vychází ze struktury včelí plástve. Stěžejním
prostorem je střešní zahrada. Šikmé plochy střídané rovnými
vytváří krajinu, ve které si hrají děti. Kryté buňky zahrady
chrání před nepřízní počasí a umožňují vstup do spodní části
lodi, šaten, herny, jídelny, bazénu.

Konstrukce
Ponton lodi je opláštěná ocelová kostra z nosných profilů. Vytváří sedlo, do kterého jsou vsazeny šestiúhelníkové moduly.
Složením horní části se sníží celková výška objektu nad hadinou a za pomoci tlačného remorkéru je možné převézt jej na
jiné místo.
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SLOŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH SÍTÍ : 10 hod

PRONÁJEM AUTOJEŘÁBU: 1500,-/hod

PŘEPRAVA REMORKÉREM 8km/hod

FILIP ZUMAN
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8 sauna, ATOS
Pavel Mahdal

Převleču se v kobce na náplavce, přeběhnu v plavkách nábřeží, zvědaví kolemjdoucí mi nevadí. Skočím do
vody vymezené úzkým okrajem pontonu, vyberu si jednu nafukovací bublinu a podplavu do ní, vynořím se
uvnitř vyhřáté sauny. Sednu si na smrkovou lavici a pozoruji každodenní ruch na nábřeží, zastavuji čas. Už je
mi vedro, vlezu do díry v podlaze a vynořím se ven do chladné reality.
Koncept
Jednoduché bubliny, nenásilně plující na hladině. Chcete
dovnitř? Podplavte!

Maximální ponor pontonu je 1m. Ponton je ukotven ke břehu
pultry a přechod z náplavky je zajištěn schůdky, které spojují
ponton s náplavkou.

Konstrukce – Ponton
0,5 m široký a 1,5 m vysoký betonový ponton s železnou výztuží a výplní z expandovaného polystyrenu EPS. Každá sauna
je upoutána k pontonu pomocí vyztuženého podvodního
kabelu, který je zároveň zdrojem energie pro kompresory.

Sauny
Dva typy. Menší pro maximálně 5 lidí. Se třemi lavicemi,
dvěma kompresory pro ohřev čerstvého vzduchu a průměrem bubliny 2 m. Složená ze tří ETFE polštářů. Větší až
pro 10 lidí. S pěti lavicemi, čtyřmi kompresory a průměrem

bubliny 3,5 m. Složená z pěti ETFE polštářů. Teplota uvnitř až
100 °C.
Mobilita
Ponton se saunami kotví na stálém místě na Rašínově nábřeží.
Přesun je nutný pouze v případě povodní, kdy se jednotlivé
sauny vyfouknou a vytáhnou z vody. Ponton je následně
remorkérem odtažen do chráněného přístavu na Smíchově.
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9 poříční policie, ATOS
Martin Kos

Stanice říční policie je koncipována jako schránka, jejíž skelet tvoří dvě vysloužilé přepravní lodě postavené
na sebe, které mezi sebou vytváří prostor pro působiště policistů dohlížejících na pořádek na řece. Funkčně je
rozdělena do tří základních částí; zázemí potápěčů na zádi je spojeno s administrativou na přídi a otevřenou
střední částí, sloužící též pro skladování a kotvení člunů.
Funkce
Objekt má funkci stanice a sídla Poříčního oddělení Policie
České Republiky. Poskytuje zázemí potápěčskému sboru a jejich technice, lodím i nezbytné administrativě. Odtud policisté
vyjíždějí či vyplouvají na vlastní zásahy a dohlíží na pořádek
na řece. Stanice slouží jak zaměstnancům, tak jakožto budova
veřejné státní instituce i široké veřejnosti.
Koncept
Základní koncept budovy bylo vytvořit prostor schopný
pojmout stanici pro říční policii, který by umožňoval kotvení
lodí v jeho blízkosti i jejich uskladnění a občasný pohyb po
řece. S ohledem na to, že se jedná o státní instituci s omezeným rozpočtem, cílem bylo navrhnout čistě účelný objekt
s nízkými investičními náklady. Proto bylo použito dvou
starých, vyřazených nákladních lodí, které po minimálních
úpravách položeny na sebe vytvoří schránku pro samotnou
stanici, která je umístěna mezi těmito loďmi v jejich bývalém
nákladovém prostoru.

Požadavky
Poříční oddělení zaměstnává přes dvacet policistů, z nichž
jich v současné době třináct potápěčů (většina má kvalifikaci
P4 a P3), výjezdy k potápění jsou také nejčastějším pracovním úkonem poříčního oddělení. Mezi ostatní patří zejména
hlídkové obchůzky, výjezdy na lodi k jakýmkoliv situacím,
kontrola provozu na řekách a podobně. Na stanici též vždy
minimálně dva policisté drží nepřetržitou hlídkovou službu.
Návrh tedy musí reflektovat tyto provozní nároky. Jedním
z hlavních požadavků bylo jasně vymezit provoz potápěčů od
administrativní části budovy, která podléhá vlastnímu režimu
a má specifické požadavky. Většina zásahů je plánovaná,
rychlý výjezd je důležitý, ale ne zcela prvořadý. Nutné je být
nadosah vodě a možnost kotvení lodí v blízkosti. V režimu tzv.
‘stoprocentního nasazení‘ je na lodi v pohotovosti přítomna
celá jednotka, požadovány je tudíž odpočinková místnost
a kuchyně.

Řešení
Nákladový prostor přepravních lodí jasně definoval rozměry stanice, využitelný prostor byl 63m dlouhý a 9m široký,
prioritou bylo jej již dále nezužovat. Proto vnější zeď obíhající
stanici ze všech stran byla navržena tak, aby do vnitřního
prostoru nezasahovala, pouze jej obklopila a uzavřela. Stanice
je rozdělena do tří základních částí.
V prostřední části lodi se nachází otevřený prostor pro uskladnění lodí, který funguje též jako vstup do přední a zadní části
lodi a sousedí se skladem a dílnou; bývá otevřena, ale lze ji
i uzavřít pomocí skládacích a zasunovacích stěn. Policejní
čluny kotví na jedné jeho straně a pomocí stropního jeřábu
se vytahují na palubu, která je složena z výškově nastavitelných segmentů, jejichž variabilita se uplatňuje při vytahování
a skladování lodí.
Na přídi se nachází administrativní část budovy, ve
které najdeme kanceláře, zasedací místnost a místnost pro
nepřetržitou službu se zázemím. Zadní část lodi slouží především potápěčům. Hned u vstupu mají sprchy pro očištění
materiálu po návratu z výjezdu, šatnu a sprchy, skříňky pro
skafandry a jiné vybavení. Na úplné zádi lodi je odpočinková
místnost s posilovnou.
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10 azylový dom pre telo a dušu, ATBS
Alexandra Jamnická

Voda obklopujúca azylový dom poskytuje ochrannú bariéru a vytvára akýsi ostrov záchrany a útočisko pre
bezdomovcov a ľudí v núdzi. Domov neposkytuje len starostlivosť fyzickú, ale aj psychickú a duševnú, ktorá
je často to najdôležitejšie pre návrat do normálneho života.
Voda obklopujúca azylový dom poskytuje ochrannú bariéru
a vytvára akýsi ostrov záchrany pre bezdomovcov a ľudí
v núdzi. Sestry neposkytujú len starostlivosť fyzickú, ale aj
psychickú a duševnú ktorá je často to najdôležitejšie pre
návrat do normálneho života.
FUNKCIA
Azylový dom poskytuje krátkodobé (niekoĺko týždňov) aj
dlhodobé (niekoľko mesiacov) ubytovanie pre 36 bezdomovcov a ľudí v núdzi. Zároveň sú tu vytvorené priestory na stravovanie, hygienu, zdravotnú starostlivosť, sociálne a duchovné poradenstvo pre ľudí ubytovaných, ale aj neubytovaných.
Starajú sa o nich sestry z komunity Sestry Matky Terezy, ktoré
pomáhajú ľudom bez domova, chorým a opusteným. V prízemí je ubytovanie pre 8 sestier. Funkcia vychádza zo vzoru
fungovania Azylového domu Sestier Matky Terezy v Žiline.

KONCEPT
Pôdorysné riešenie vychádza z dispozície kláštora, ktorá sa pri
ich stavbe uplatňovala už od stredoveku. Centrálny priestor
tvorí átrium s vodou, ktorá má v kontraste s riekou naokolo
kľudnú hladinu, čím vytvára pokojnú atmosféru miesta. Plášť
z otáčavých drevených lamel umožňuje átrium úplne uzavrieť
od okolného priestoru, takže poskytuje súkromie pre duchovné rozjímanie a zamyslenie. Okolo átria obieha chodba,
ktorá prepája všetky ostatné priestory umiestnené po obvode
budovy. Budova je teda akoby uzavretá do seba a tvorí pre
obyvateľov akúsi ochrannú schránku.

KONŠTRUKCIA – PONTON
Rozmery: 50 x 10 x 1,2 m
Maximálny ponor: 1,45 m
Skladba: expandovaný polystyrén EPS 100Z
betónové rebrá s výstužou – raster 2000x2000 mm
doska zo železobetónu opatreného vodonepriepusntým náterom
STAVBA
Nosná konštrukcia: drevo
Obvodový plášť: dvojitý, prvá vrstva je drevená sandwichová
stena, ktorá uzatvára budovu. Druhá vrstva je tvorená z pieskovaného skla, je predsadená o 0,5m a vytvára ochrannú
obálku budovy. Vzduchová medzera zabezpečuje vetranie
miestností, reguláciu teploty a ochranu proti hluku.
Átrium je zasklenné priehľadným sklom, pred ktorým je predsadená konštrukcia z drevených lamel,
ktoré sa môžu otáčať aj presúvať. Zabezpečujú tak reguláciu
osvetlenia v budove a uzatvárateľnosť átria.
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MIESTNOSŤ

SKLAD

10 000

ŠATŇA
SESTRY

KANCELÁRIA

KUCHYŇA

PÔDORYS PRÍZEMIE
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MUŽI
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ŠATŇA

ŠATŇA

KÚPELŇA
MUŹI

KÚPELŇA
ŽENY

IZBY PRE BEZDOMOVCOV

6230

7230

PÔDORYS POSCHODIE

10 000

50 000

POHĽAD VÝCHOD M 1:200

POHĽAD JUH M 1:200

POHĽAD ZÁPAD M 1:200

POHĽAD SEVER M 1:200

Alexandra Jamnická

10 ~ AZYLOVYÝ DOM PRE TELO A DUŠU

KONCEPT
Pôdorysné riešenie vychádza z dispozície kláštora, ktorá sa pri ich stavbe uplatňovala už od stredoveku. Centrálny priestor tvorí átrium s vodou,
ktorá má v kontraste s riekou naokolo kľudnú hladinu, čím vytvára pokojnú atmosféru miesta. Plášť otáčavých drevených lamel umožňuje átrium
úplne uzavrieť od okolného priestoru, takže poskytuje súkromie pre duchovné rozjímanie a zamyslenie. Okolo átria obieha chodba, ktorá prepája
všetky ostatné priestory umiestnené po obvode budovy. Budova je teda akoby uzavretá do seba a tvorí pre obyvateľov akúsi ochrannú
schránku.

Kláštor Osek
13. storočie

RAJSKÝ DVOR

PEVNINA

VODA

ANALÝZA AZYLOVÝCH DOMOV - PRAHA
AZYLOVÝ DŮM
S OŠETROVATELSKOU SLUŽBOU

KAPACITY

EMAUZSKÝ DŮM
(20)

EMAUZSKÝ DŮM

(150)

AZYLOVÝ DŮM SVATÉ TEREZY (52)

(52)

CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB BOHUSLAVA BUREŠE
LOĎ HERMES
MĚSTSKÉ CENTUM
SOC. SLUŽEB
AZYLOVÝ DŮM SVATÉ TEREZY

DŮM NADĚJE ŽIŽKOV (57)

(57)

DŮM NADĚJE ŽIŽKOV

(18)

AZYLOVÝ BYT LA STRADA

(20)
(30)

STŘEDISKO
NADĚJE NA SLUPY
DŮM NADĚJE VRŠOVICE

(30)

DŮM NADĚJE ZÁBĚHLICE

(12)
(20)
(100)
(10)

AZYLOVÉ BYDLENÍ OLBRAMOVICKÁ
DŮM NADĚJE RADOTÍN
CENTRUM TRÉNINGOVÉHO BYDLENÍ ŠROMOVA
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CENTRUM 83

(45)
(26)
(25)

UBYTOVNA PRO MUŽE SKLONĚNÁ
AZYLOVÝ DŮM
S OŠETROVATELSKOU SLUŽBOU
AZYLOVÝ DŮM AMORTOVA

(35)
(24)

CENTRUM KOMUNITNEJ PRÁCE P10
AZYLOVÝ DOM ACORUS

(20)

AZYLOVÝ DOM K SRDCI KLÍČ

(150) CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB BOHUSLAVA BUREŠE

MĚSTSKÉ CENTUM
SOC. SLUŽEB
(46)

(233) LOĎ HERMES

AZYLOVÝ BYT LA STRADA (18)

STŘEDISKO
NADĚJE
NA SLUPY
(20)

(20)

DŮM NADĚJE VRŠOVICE (30)

DŮM NADĚJE ZÁBĚHLICE
(30)

(233)
(46)

(973)

AZYLOVÉ BYDLENÍ OLBRAMOVICKÁ (12)

AZYLOVÝ DŮM AMORTOVA

SČÍTANIE 2004:
POČET BEZDOMOVCOV:
muži: 2662
ženy: 434
SPOLU: 3096

86%
14%

UBYTOVANÍ POČAS SČÍTANIA:
muži: 610
85%
ženy: 109
15%
spolu: 719

LEGENDA

nevyužitých: 254

PRE MUŽOV
DŮM NADĚJE RADOTÍN
(20)

PRE MUŽOV A ŽENY
PRE ŽENY

Alexandra Jamnická
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PŮDORYS M - 1:100

PŮDORYS M - 1:100

PŮDORYS M - 1:200

Alexandra Jamnická

11 aquagym- vodní posilovna, ATVZ
Petra Vojtasíková

Sportovní objekt, plovoucí posilovna, která se odlišuje prostředím, ve kterém probíhá aktivní pohyb
na trenažeru. Do pontonu je systematicky zapuštěno 18 kádí s vodou, v každé kádi je namontován
posilovací stroj. Vodní posilovny jsou převážně součástí plaveckého bazénu, zde je cílem přinést do
tohoto druhu vodního cvičení systém, řád a vnést mu samostatný charakter.
FUNKCE
Myšlenkou bylo vytvořit malou sportovní stavbu, plovoucí
posilovnu, která by se odlišovala prostředím, ve kterém
návštěvník cvičí na stroji. Do pontonu bude systematicky
zapuštěno 18 kádí s napuštěnou vodou, v každé kádi bude
namontován posilovací stroj/trenažer, který nemá motor
jako klasický suchozemský stroj s elektronicky nastavitelnou
zátěží. Vodní cvičení má rozšířit tento zatím nepříliš známý
druh v existujících sportovních vodních areálech, zároveň
přinést systém a řád
tohoto druhu vodní posilovny, který alespoň u nás doposud
chybí.
KONCEPT
Vývoj projektu se opíral o nosnou myšlenku propojit vodu
a sport v rámci statického cvičení. Vytvořit objekt pro sportovní trenažery, které by čerpaly z výhod posilování ve vodě.
Výzvou již bylo to, že má koncept vzniknout na plovoucím
pontonu na Vltavě o rozměrech 50 x 10 m. Prvotním krokem
byla analýza orientovaná především na hledání tohoto druhu
sportovních areálů, jak tyto vodní stroje pracují, při jakých
podmínkách mohou fungovat, jaké kritéria musí splňovat
a proč by se vůbec tomuto řešení měl někdo věnovat, Další
část rešerše se pak samostatně věnovala foliovému konstrukčnímu systému - ETFE foliím. Výsledek hledání a formování konceptu pak přineslo poznatky, které dokazovaly, že
vodní posilovny běžně fungují, ale málokdy mají jednotný
řád, obvykle nejsou uspořádány do individuálních nádrží
s vodou, většinou jsou tyto stroje situovány hromadně
v jednom plaveckém bazénu, což mnohdy nemusí splňovat
všechny hygienické požadavky. Proto jsem shromáždila
všechny běžně fungující stroje, které jsou přizpůsobeny pro
dlouhodobý vodní kontakt a vytvořila jsem pro ně jednotný systém vodních kádí polozapuštěných do betonového
pontonu. Celý tento řád vodních kádí je uzavřen do subtilní

ocelové klece . Tato ocelová klec je vyplněna a uzavřena
ETFE trojvrstvýma vakuovýma polštáři, které jsou ukotveny
v jednotném konstrukčním skeletovém rastru 5 x 5 m. Tato
ETFE folie bourá hranici mezi střechou a fasádou, protože je
navržena po celé ploše konstrukce. Vznikne tak objekt připomínající prošívanou deku na hranolu. Systém sportovních
stanovišť byl inspirován klasickou hranatou krabicí bonboniéry , jejíž forma se opakuje, ale náplň formy se mění. Provozní
činnost objektu bude celoroční, veškeré zázemí není součástí
objektu, ale bude situované a navržené na náplavce v kobce,
zde bude provozní zázemí s jednoduchým barem, šatny,
toalety, sprchy, sklad.
Součástí bude i možnost zapůjčení neoprénů a příslušenství.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE
Jednoduché tvarosloví se opírá o řešení subtilní ocelové
konstrukce. Výrazným prvkem je fóliový střešní a fasádní
systém z ETFE fólie, který splňuje nejen požadované izolační,
konstrukční kritéria, ale stává se i estetickým nápadným prvkem. ETFE folie ( ethylen tetrafluorethylen) může díky svým
vlastnostem suplovat i trojsklo, aniž by ji omezovala plocha,
která u samotného skla je zpravidla omezena. V tomto skeletovém rastru 5 x 5 m jsem proto využila variability a rozponu
ETFE folie, je navržena jak ve fasádním tak ve střešním systému. V každém modulu jsou napnuty tři vrstvy fólie, tyto fólie
jsou nafouknuty stlačeným vzduchem o tlaku cca 220 Pa, jsou
trvale napojeny na rozvod stlačeného vzduchu. Trvalé napojení zajistí v případě snížení tlaku vzduchu v polštáři, jejich
dofouknutí - proto fólie působí napnutě a vypoukle - dochází
tak ke stabilizaci nosné konstrukce a zároveň tyto vzduchové
vrstvy plní izolační funkci. Konstrukční řešení se tedy skládá
ze svařených polštářů z ETFE folie, upínacích profilů, které
suplují rámy oken skleněných fasád a zastřešení, systém rozvodu a zajištění stlačeného vzduchu, svislé konstrukce (profil
nosníku 130/130) z vodorovné konstrukce - střešní systém

nosníku jsou Z- profily. Ty jsou využity jako střešní vaznice.
Z-profily jsou speciálně dimenzované a jejich velkou výhodo
je snížená celková váha konstrukce. Tvar nosníků umožňuje
jejich spojování vzájemným zasunutím do sebe, což představuje zvýšení únosnosti spoje, úsporu hmotnosti konstrukce,
což hraje jednu z nejdůležitějších rolí v rámci plovoucího
pontonu. podlahové řešení je dřevěné bednění na němž
bude položena speciální protiskluzová dřevěná podlaha. Jednotlivé kádě budou z kaleného bezpečnostního skla, který se
speciálně vyrábí pro prosklení bazénů. Přečerpávací čistička
vody bude součástí pontonu. V každé kádi bude stejná
teplota vody( 27-.29 stupňů Celsia) proto bude jeden čistící
systém pro všech 18 kádí. Voda a její odpad, elektřina jsou
napojeny na veřejnou infrastrukturu stejným způsobem jako
tradiční domy na pevnině. Voda bude zajištěna napojením
na přívod i odvod vody na náplavce, součástí pontonu bude
také trafo kiosek(180 kW) který zajistí napojení na elektrickou
přípojku. Větrání bude zajištěno přeš větrací mřížky v podlaze
ven. Střechu z ETFE folie je navíc možno vybavit otevíracími
elementy. Ponton bude stabilně ukotven ke dnu.
VÝTVARNÝ ZÁMĚR
ETFE fólie se vyrábějí transparentní pro viditelné světlo,
záměrem je však udržet určitou střízlivost a soukromí,
především proto, že pro náplň objektu je soukromí žádoucí.
Výhodou ETFE fólií je jejich snížení prostupnosti světla. Na
fasádní a střešní systém je proto navržen speciální povlak na
fólie, která je z exteriéru pouze průsvitná, ale z interiéru mají
klienti sportoviště možnost pozorovat venkovní dění. Grafickou popisnost plovoucí posilovny dodají objektu piktogramy,
které přesně
vyjadřují nabídku sportovních stanovišť v jednotlivých modulech a kádích. Obdobně bude řešena vstupní část kobky,
jejíž grafické znázornění bude klienty informovat o působišti
zázemí, toalet, šaten a půjčovně příslušenství.
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Reference ve světě - uvedené příklady dodavatelů pro
obdobné projekty
1. Pooltherapy - USA
Americká společnost Pooltherapy se zabývá výrobou těchto
klasických známých trenažerů, které je
možné vidět v běžných posilovnách, s tím rozdílem, že jejich
podnikání se specializuje na vývoj a
především na výroobu zařízení pro tento druh sportu. Existuje
řada vodních areálu, kde se krom
běžného plavání organizuje i hromadné podvodní statické
sporty, případně vodní sporty, které těží
právě z odporu vody, ale je to převážně areál, kde se odehrává
najednou několik různých
podvodních hromadných sportů, celkově se musí vyhranit čas
na daný druh.
2. hydrorider company - Italie-bologna
dodavatelé vodních kol(aqua bike) a vodních pásů (aquatreadmill) a dalších trenažerů
3.Aquatic fitness system - USA
Společnost, která se zabývá celou řadou produktů pro swim
spa, aquatic exercise, water aerobics
4.Swimoutlet -USA
jedná se o webovou stránku, která se zabývá prodejem speciálních oděvů, bot, příslušenství a
cvičebních pomůcek

Petra Vojtasíková
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12 plovoucí lázně, DP
Vojtěch Kratochvíl

Říční lázně jsou v Praze osvědčeným typologickým druhem, který vždy obohacoval město a nenásilně zpřístupňoval obyvatelům kultivovaný kontakt s řekou.
Hlavním účelem dnešních lázní již není péče o tělo, ale péče o ducha. Takto jsou koncipovány i plovoucí lázně; naprosté odtržení od okolního světa a působení na základní smysly člověka.
ÚVOD	 		
Řeka byla a je fenoménem každého města a ani Praha není
výjimkou. Řešená lokalita mé práce je veskrze netypická,
nejedná se o jednu parcelu ani o jednu čtvrť, lokalita zasahuje
celé město. Řeka je jasný městotvorný prvek města, je to
důležitý orientační bod, je to srdce města. Toto výjimečné postavení, ale není v Praze naplněno, není využit její potenciál.
V minulosti byla celá část pražské Vltavy využívána převážně
pro dopravní účely, tato potřeba již zmizela a řeka by měla dál
sloužit lidem. Koryto Vltavy je natolik významné a poetické,

že nové funkce do něj vložené by neměly vytvářet pracoviště
pro úzké skupiny lidí, ale mělo by být zpřístupněno veřejnosti.
Rozhodl jsem se dát plovoucímu objektu program, který byl
vždy významně spojován s řekou, lázně. Lázně ve spojení
s řekou je historický existující symbióza a přirozená odpověď
na otázku vztahu města a řeky. Hlavním účelem lázní již není
péče o tělo, ale péče o ducha. Takto jsou koncipovány i mé
plovoucí lázně, jako naprosté odtržení od okolního světa
a působení na základní smysly člověka.

KONCEPT
Lázeňství je služba je pečující o naše těla a mysl. Péče o tělo je
již historicky řešený proces skýtající množství procedur, jdoucích po sobě v jasně daném harmonogramu. Péče o mysl je
složitější, existuje mnoho způsobů, jak ozdravovat pochroumanou duši, jinak se o duši starají uprostřed amazonského
pralesa a odlišný přístup je potřeba v srdci velkoměsta. Právě
největší přidaná hodnota lázní uprostřed města by mělo být
odtržení od svého okolí a dočasné ponoření se do nového
světa, do vlastních myšlenek, či úplné vypnutí mysli.
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13 plovoucí putovní galerie, ATZBP
Tereza Keilová

Galerie začíná svou cestu v Praze a putuje říčními cestami po Evropě. Koncept vychází ze vzkazu v lahvi, který
má za úkol po vytažení předat důležitou informaci. Galerie se skládá z dvaceti kontejnerů na ocelovém pontonu, ty se po připlutí do přístavu sestaví pomocí jeřábu, podoba galerie tak není stálá a může měnit svůj tvar
dle autorova záměru.
koncept
Představte si, že hodíte vzkaz v lahvi do vody s nadějí, že
někam dopluje. Napíšete do ní vzkaz, někdo ji vyloví, přečte si
vaši myšlenku, váš vzkaz a buď na něj může navázat a přidat
tak svoji nebo obsah úplně změnit a pak ji poslat prostě dál
jako vy.
Zvenku lahev se vzkazem vypadá pořád stejně, ale po každém vylovení zjistíte, že vzkazy jsou různé, možná podle toho,
kdo je posílal, odkud a kam, protože její funkce je jasná- pošli
to dál.
Plovoucí putovní galerie má stejný význam, z dálky vypadá
nejasně, nikdo neví, co přiváží, až po jejím připlutí dostane
svůj význam. Potom, co si galerii prohlédnete, ji poskládáte
do původního tvaru stejně, jako když vložíte vzkaz do lahve.
Vzkaz v lahvi může mít nekonečně mnoho podob, jeho obsah
je bezedný, stejně jako plovoucí galerie, její tvar můžete
navrhnout podle tématu nebo obsahu toho, co galerie veze
nebo tak jak uznáte za vhodné. Galerie začíná svou pouť vý-

stavou 4 semestrů studentských prací. Výhoda galerie oproti
vzkazu v lahvi je ta, že se může vrátit zpět do svého domovského přístavu a to je Praha.
charakteristika území stavby
Galerie kotví v přístavišti Rašínova nábřeží- pravý břeh Vltavy.
Rašínovo nábřeží dnes slouží především jako místo k odpočinku, pro procházky, rybáře, o víkendech se zde konají farmářské trhy, vede tudy i cyklostezka, která vede od Vyšehradu
směrem k Mánesu. U Rašínova nábřeží dnes kotví parník Tyrš
a slouží i jako přístaviště pro jiné čluny či parníky.
Architektonické řešení stavby
Galerie se skládá z 20 stejně velkých kontejnerů (30´). Z 20
kontejnerů jsou 4 se stálým dispozičním řešením, jsou to:
sanitární kontejner pro veřejnost, kontejner s občerstvením/
kavárnou, spací kontejner pro obsluhu galerie, kontejner pro
obsluhu se sociálním zázemím a kuchyňkou, ostatní kontej-

nery jsou určeny pro galerijní účely a pro schodiště, během
plavby slouží jako prostor pro uskladnění převážených vystavovaných objektů. Galerijní kontejnery jsou zároveň uzpůsobeny tak, aby mohly měnit tvar galerie dle volby autora.
Kontejnery jsou při převozu poskládány do jedné vrstvy,
důvodem je malá podjezdná výška při převozu z Prahy, která
činí 4,5 m. Jsou převáženy na ocelovém pontonu, který díky
své velikosti může plout po Labi do Německa, kde je velmi
dobré říční spojení se střední Evropou. Tento celek je tlačen
remorkérem o průměrné rychlosti 8 km/h.
Dispoziční řešení stavby
Mé řešení galerie je dáno střídáním kontejnerů a vytvořením
tak třípatrového objektu. Prázdné prostory kontejnerů slouží
pro promítání projektů na plátna, jelikož tato výstava je
především určena pro promítání a prezentování. Poskládání
kontejnerů vytváří atrium, které slouží pro hlavní komentované prezentování výstavy.
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14 plovoucí bazén, ATSS
Wojciech Wilczek

Hlavním motivem projektu je nabídnout plavání přímo ve Vltavě. Úmyslem bylo nenarušit charakter nábřeží
či řeky. Bazén je krajně minimalisticky ztvárněn, jeví se pouze jako rámeček na hladině. Nepřetržitý provoz
umožňuje denní i noční zážitek. Doprovodné funkce jsou umístěny v kobkách na nábřeží.
Koncept
Plavecký bazén kotví u Rašínova nábřeží v blízkosti Palackého mostu. Pro plavce je přístupný po lávce přímo z náplavky,
nebo k němu lze doplout na lodičce. A to ve variantě, kdy je
bazén přemístěn tažným remorkérem na jinou pozici v rámci
řeky. Pro návštěvníky je v prostřední kobce na břehu umístěna smíšená šatna pro odložení oblečení, sprchy a toalety. Do
bazénu se přechází pouze v zapůjčeném županu. Ve zbylých
dvou kobkách se nachází kavárna (severní) a technické zázemí
(jižní).

Technika
Provozní parametry bazénu, ohřev a kvalitu vody, zajišťuje
strojovna v jižní kobce. Do bazénu je voda přiváděna či odváděna potrubím. Celoročně stálá teplota je udržována elektrickým kotlem. Je zde uplatněn inverzní hydraulický systém,
tzn. po celém obvodu bazénu jsou přepadové žlaby odvádějící 100% znečištěné vody. Ta se následně recirkuluje a zůstává
v systému.

Konstukce
Obálka bazénu je řešena obdobně jako trupy lodí. Vnější ocelový sendvič vyztužuje systém žeber. Vnitřní strana je tepelně
izolována v šířce 200 mm. Poslední částí souvrství je bezešvá
nerezová vana. V jejichž stěnách jsou zabudovaná bodová
světla.
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15 akvárium, ATVZ
Adam Vilímek

Člověk, tvor suchozemský, je konfrontován s podvodním světem. Skrze spáru ve vodní hladině je nabídnuta
možnost sestoupit pod ní. Cílem je zprostředkovat návštěvníkovi co nejintenzivnější vizuální zážitek. Dojem
je umocneň potiskem stěn grafickým motivem vodní hladiny.
Sladkovodní akvárium klade důraz na zachycení bezprostředního obrazu ze života ryb ve Vltavě.
ŘEŠENÍ
Dvě stěny jsou metr osmdesát vysoké, jsou děleny na jednotlivé sekce rybích společenstev. Celkový počet druhů je třicet
osm. Celý plovoucí dům je přemístitelný, umožněno je tažení
remorkérem. Pro přemístění nutno vypustit balastní nádrže
(podobně jako u ponorek), objekt pak plave. Při kotvení u břehu se do nádrží napustí voda, objekt klesá ke dnu a dosedá
na dno pomocí vysunovacích hydraulickým noh. Venkovní
expozici je možné provozovat pouze v noci, protože kontakt

akvárií s denním světlem způsobuje rychlou expanzi vodních
řas, akvária by byla neudržovatelná. Pomocí pojízdných stěn
lze akvária izolovat a odstínit. Pro návštěvníka je však stále
zajištěn přístup uvnitř objektu, po trase vedoucí v tubusech.
Přístupové schodiště do “spáry” je vybaveno pojízdnou plošinou pro invalidy či kočárek.
TECHNIKA
Stěny jsou konstrukčně řešeny jako u lodních konstrukcí. Vše
je vyrobeno z oceli. Balastní nádrže jsou zpevněny prolamovanými žebry. Podhled před akvárii uvnitř tubusu je po
jednotlivých sekcích vyklápěcí. Je tak umožněn servis a údrž-

ba. Instalační prostor nad akvárii slouží k zavěšení osvětlení
a vedení trubního systému pro centrální filtraci. Pod schodišťovým prostorem na jedné straně je strojovna balastních
nádrží. Na druhé straně je pak umístěn centrální mechanický
a biologický vodní filtr, zajišťující potřebné podmínky pro
život ryb. Nelze využít vodu z Vltavy vzhledem k riziku kontaminace. Objekt je připojen na vodovodní a elektrickou síť ze
břehu.
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BIBLICKÝ ZÁZRAK, ROZESTOUPILO SE MOŘE!

Panebože! Koukejte na ty
ryby okolo nás,
neskutečný zážitek!

Adam Vilímek
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16 nápravné zařízení, vojna, ATOS
josef Choc

V současné době není v Praze nikdo, kdo by zajišťoval komplexní údržbu Vltavy a jejích přilehlých částí. Projekt spojuje nevyužitý potenciál vězňů, s nejnižším stupněm zařazení, a potřeby urbanizované řeky a jejího
okolí. Celá loď je v podstatě pohyblivý pracovní tábor. Vězni zde žijí a pracují.
V současné době není v Praze nikdo, kdo by zajišťoval komplexní údržbu Vltavy a jejích přilehlých částí. Projekt spojuje
nevyužitý potenciál vězňů, kteří mají nejnižší stupeň zařazení,
a již zmíněnou údržbu řeky a jejího okolí. Celá loď je v podstatě pohyblivý pracovní tábor. Vězni zde žijí a zároveň pracují.
Takhle to u nás chodí
Crr.. Vstávat! Vylézám z pod zahřáté peřiny. Malým kulatým
okénkem nám vniká do cely ranní slunce. Dnes bude hezky,
říkám si. S taštičkou hygieny vyrážím spolu se spolubydlícím
Karlem nejdříve na toaletu a následně do umývárny. Cestou
zpět už zůstávám v jídelně. Karel mi odnáší věci do cely. Dnes
je na řadě on. Po snídani odcházím pracovat rovnou skrz

šatnu, kde se převléknu do pracovního.
Dnes je na programu sekání. O palubu výš se každý z nás vybaví nějakým pracovním náčiním. Já se oblékám do popruhů
pro křovinořez. S lodí jsme zakotvili přímo u břehu, kde je
sekání naplánováno. Vylézáme po rampě a jdeme na to. Něž
se naději, už je čas na oběd. Vrátím se do lodi, nahoře nechám
křovinořez, u šatny se umyji v umývárně a už sedím s jídlem
u stolu. Výpečky se zelím a knedlíkem, co víc si přát..
Odpolední práce uběhne ještě rychleji. Ještě nás čeká
naložení zásob jeřábem z přistaveného náklaďáku a máme
hotovo. Mířím rovnou do šatny a umývárny, svlékám se a jdu
se vysprchovat.
Po večeři zůstávám společně s ostatními sedět v jídelně. Hra-

jeme mariáš nebo jen tak kecáme. Odbije jedenáct a přesouváme se z jídelny do cel. Dobrou noc..
Mobilita
Plavidlo je schopno operovat na úseku od Štěchovic až po
Hřensko (vlastní pohon). Pomocí čtyř kotev může zakotvit
tam, kde to je potřeba. Spojení se břehem je zajištěno sklápěcími vraty a hydraulickým jeřábem.

Konstrukce
Celý trup lodi tvoří příčně tuhá svařovaná ocelová žebra, která
jsou podélně zajištěna ocelovými plechy. Vše je vyrobeno
z loďařské oceli.
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17 surfařské centrum, ATSS
Vladimír Eder

Muzejní expozice věnovaná legendě české paroplavby z roku 1841 je koncipována jako stín průmyslové revoluce a národního obrození - podmínek vzniku tohoto historicky prvního českého parníku. Proporce lodi jsou
odvozeny z původních skic konstruktéra a dobových záznamů. Ze stínu vystupuje naučná barevná grafika
označující rozměry a další důležité parametry lodi.
Voda a město – Vltava a Praha. Připadá mi jako klidná, neměnná, plynoucí vodní masa. Řeka odjakživa dává život, ochraňuje,
inspiruje, ale také zaplavuje či rozděluje. Jeden z potenciálů,
a to ten relaxační, jsem se rozhodl podpořit.
Vnímám řeku jako možnost kontaktu s vodou, a nemyslím, že
je nutné brát tento kontakt, jako kontakt pasivní - vizuální, či
virtuální. Vidím možnost vody se dotknout, nechat se jí zaplavit a obklopit. Na Vltavě se objevuje ve vnitrozemí neobvyklý
jev – surfařská vlna.

Ovládáme technologie na simulace téměř všech přírodních
jevů, tak proč je nepoužívat pro zábavu? Tato surfařská vlna
funguje na principu modelace povrchu pomocí pryže na kterou je tryskami vháněna pěticentimetrová vrstva vody rychlostí až 50 km/h. Vzhledem k nízké vrstvě vody, se nepoužívají klasická surfařská prkna, ale jejich menší modifikace - flowboardy.
Vzniká jakoby vodní skatepark. Proměnlivý vodní element
však přidává novou vrstvu emocí, adrenalinu, zážitku i zábavy.
K plovoucímu surfařskému centru náleží šatny a zázemí tre-

nérů i samotných sportovců, které vzniknou přímo v náplavce a montovaná tribuna, která bude volně přístupná a rozšíří
možnost veřejného života na náplavce. Snažím se přidat do
místa život a prostředí zatraktivnit. Předpokládám vznik surfařské komunity i nadšenců, kteří budou vlnu využívat pouze
jednorázově jako atrakci.
Pohled z tribuny na takovouto vodní show spolu s panoramatem pražského hradu vytvoří oblíbené místo nejednoho pražského návštěvníka, či obyvatele.
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18 plovoucí pavilon, ATOS
Šimon Jiráček

Rozšíření náplavky na ponton o ploše 500 m2 vyústilo v koncept veřejného prostoru na podporu kulturního
rozvoje na Praze 2. Při řešení dispozice se primárně hledělo na střešní konstrukci, vytvořenou z lomenicových
dílců. Konstrukce je samonosná a ponechává vnitřní volný prostor, který zastřešuje. Optimalizuje tak variabilitu jeho využití.
Myšlenka rozšíření plochy náplavky za účelem poskytnutí
zázemí akcím, které podporují kulturní rozvoj na Praze 2,
vyústila v koncept Plovoucího pavilonu. Při řešení samotné
dispozice byla primárně řešena nosná střešní konstrukce,
která ponechává vnitřní prostor volný. Optimalizuje tak variabilitu jeho využití.
Funkce Plovoucí pavilon řeší problém chybějícího veřejného
prostoru, který by přispěl ke zvýšení návštěvnosti náplavky.
Podporuje tak již stávající (A)Void gallery a nově zrekonstruovaný kýl z vyřazeného parníku Vyšehrad, které se snaží
o dosažení kulturního rozmachu na náplavce.
Koncept Koncept pavilonu vychází z vytvoření volného
prostoru na plovoucím pontonu, který svým rozměrem bude

dostatečný pro konkrétní kulturní a komerční účely. Prostor,
který poskytne zázemí pro akce pořádané občanským sdružením Prahy dvě, Dvojka sobě, které si volí jako pření lokalitu
pro své výstavy, prezentace a projekce právě Rašínovo nábřeží. Vstup na ponton bude zajištěn párem můstků po každé
jeho straně. Lomenicová konstrukce, která prostor zakrývá se
bude skládat z Makrolonových dílců v Atmofixových rámech
navzájem do sebe zasazených.
Skládací konstrukce Skládací konstrukce je dobře známá
technika na vytváření tuhých soustav z tenkostěnných materiálů. Geometrické vztahy vycházející z tvaru jednotlivých
panelů do sebe navzájem spojených. Jsou optimalizovány
pro přenos sil do spodu konstrukce. Konstrukce složená z 10

trojúhelníků, využívá vlastností složení, které při přibližování
podpor zužuje šířku a snižuje úhel protilehlých překladových
trojúhelníkových bloků. Jejich skladba tak vytváří tuhou
odolnou strukturu haly. Všech 23 rámů konstrukce se do sebe
navzájem spojí a vytvoří tak jeden celek.
Využití pontonu Trhy-Vánoční, Velikonoční Výstavy fotografické, skulpturální, Vernisáže Koncerty Festivaly-United Islands
Přednášky Módní přehlídky Projekce Zimní ledové kluziště
Politické agitace Privátní akce.
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24 PLOVOUCÍ PAVILON

1. Spojení jednotlivých
trojúhelníků na P+D

2. Složení do obdelníkového
plátu

3. Prohnutí plátu dle
drážkového vymezení

4. Pootočení dílce na šířku
pontonu

5. Zasazení dílce do
podélných drážek

6. Složení všech 23 dílců
na ponton

Šimon Jiráček

19 veslařský klub, ATOS
Jiří Kabelka

Klub s tribunou rozšiřuje prostor Rašínova nábřeží. Celý objekt je plovoucí a spojuje s Vltavou jak diváky, tak
i samotné veslaře, kteří mají přímý přístup k vodě. Přibližuje široké veřejnosti tradiční, ale ne zcela obvyklou
volnočasovou aktivitu.
FUNKCE
Veslařský klub spojuje několik funkcí dohromady. Krom zázemí pro sportovce a jejich vybavení poskytuje ještě prostor
pro společenské vyžití svých členů a velkou plovoucí tribunu,
sloužící široké veřejnosti k pozorování výkonů veslařů nebo
jen k odpočinku. Sportovní klub tvoří šatny spojené s hygienickým zázemím, velká posilovna s veslařskými trenažéry a jinými stroji a pak relaxační místnost, kde sportovci díky vyšší
teplotě mohou v klidu zpomalit a uvolnit tělo po namáhavém
výkonu.
KONCEPT
Při tvorbě jsem vycházel z potřeby spojit několik funkcí. Tribuna a nutnost uskladnění značného množství lodí definovaly

základní tvar a dispoziční řešení. Takto vzniklý hranol jsem ještě rozdělil patrem, abych oddělil samotný sportovní klub od
jeho společenské části. Půdorysné řešení klubu je přímočaré.
Většina příček je pak skleněná, aby se dalo využít denního
světla, které přichází pouze skrze prosklené podstupnice
tribuny. Společenský salonek je otevřeným prostorem, který
slouží k setkávání a krátkému občerstvení. Pro tyto funkce
není třeba ničeho, než malého baru a míst k sezení.
PONTON
Vztlak zajištěn vrstvou expandovaného polystyrenu, který je
vyztužen železobetonovými žebry s rastrem 2 x 2 m a překryt
železobetonovou deskou, která je opatřena impregnačním nátěrem. Výsledné rozměry celého pontonu mají 50 x 10 x 1,8 m.

STAVBA
Nosná konstrukce celého objektu je vyrobena z ocele. Jedná
se o příčné rámy, které jsou podélně spojeny tak, že dohromady vytváří celou kostru objektu. Ta je odizolována a obložena
dubovými fošnami, které jsou posléze běleny. Přístupová
schodiště na tribunu jsou vyrobena z pozinkovaného plechu
a pro schodnice i zábradlí bylo použito pororoštu ze stejného
materiálu.
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20 mediální muzeum Vltavy, ATSS
Václav Novák

Objekt muzea se snaží podat a přiblížit fenomén Vltavy z jiné perspektivy-digitálními médii
prezentovat virtuálně Vltavu.
FUNKCE
Muzeum se dvěma expozicemi – vnitřní a vnější, funguje jako
vzdělávací a zážitkový institut dohromady. Expozice se může
přesouvat po splavném úseku Vltavy a plout dále za pomocí
remorkéru.
KONCEPT
Vltava je prezentována po jednotlivých vrstvách. Každé
digitální zobrazení je prolnutím více realit-vrstev. Obsah se
dostává do prostoru a mísí se s okolním prostředím, které se
propisuje dovnitř. Základním principem je, aby se divák- návštěvník ocitl uvnitř a zároveň vně. Divák se prolíná mezi vrstvami informací. a je konfrontován s vnější realitou a vnitřním
virtuálním rozhraním 3D brýlemi a sluchátky.
PROJEKCE
Aktivně-pasivní 3D projekce, při které se promítá se na
všechny stěny ze soustavy DLP projektorů( lehce vystrčeny
ze stropu), které mají před sebou polarizační 3D modulá-

tor, který se umístí jednoduše před projektor. Modulátor je
elektronicky synchronizovaný s 3D projektorem. 3D projektor
vysílá střídavě obrazy pro levé a pravé oko. Modulátor dokáže
řízeně měnit polarizaci světla, které jím prochází. Po dobu,
kdy se promítá levý obraz, mění modulátor polarizaci obrazu
do jedné roviny, po dobu, kdy se promítá obraz pro pravé
oko, mění se polarizace obrazu do druhé roviny. Součástí
jsou sluchátka a 3D polarizační brýle, které filtrují obrazy pro
pravé a levé oko. Řízení zvuku a obrazu je pomocí signálu
z IrDR vysílačů, rozmístěných v místnosti. IrDR přenáší signál
ze zdroje-programu, ve kterém se vrstvy Vltavy míchají
a jejich části se dělí mezi projektory. Návštěvník pak prochází
prostorem a postupně se mu objevují exponáty tak, jak jsou
vysílány z projektorů a jak se za nimi otáčí.
Mezi základní témata, z kterých se pak namíchá
vždy jeden svět patří : pramen Vltavy, ryby, fauna pod vodou,
fauna u vody, flora ve vodě, flora u vody, voroplavba, stavba
přehrad a povodně. Možnosti mixování jsou neomezené,
základní princip je ale takový, aby se člověk cítil jako venku

a zároveň uvnitř. Smíchá se tedy prostředí kotviště s aktuálním tématem.
Každá vrstva představuje jednu kapitolu Vltavy. Každé téma je natočeno v místě jeho výskytu na kamery a pak
v počítači zpracováno pro 3D projekci.
KONSTRUKCE
Objekt na železobetonovém pontonu je zhotoven jako ocelová zateplená hala, s příčnými rámy. Vnější obálku tvoří předsazená konstrukce z velkoplošných LED obrazovek IMAGINE
15, které mají velmi vysokou hustotu světelné sítě a snímkovací frekvenci 600 snímků/s. (Tato technologie v kombinaci
s černým podkladem obrazovky umožňuje vytvořit barevně
vyvážený a současně ostrý obraz i na krátkou sledovací vzdálenost- minimální sledovací vzdálenost je 5 m.) Vnitřní stěny
jsou potaženy běžným promítacím plátnem.
Na nábřeží jsou doprovodné objekty umístěny v prostoru
současných kobek. Kancelář správy muzea v jedné a veřejné
wc v kobce druhé.
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21 výzkumná stanice, ATOS
Tereza Březovská

Objekt výzkumné stanice je prostorem pro hydrobiologický výzkum na Vltavě, zároveň nabízí plovoucí veřejný prostor. Stanice informuje a vzdělává návštěvníky i kolemjdoucí o stavu a znečištění řeky a životě pod
hladinou. Forma je inspirována stojánkem na zkumavky, které fungují jako akvária a jsou rozdělené na expoziční část a podpalubní výzkumnou část.
FUNKCE
Stanice má dvě funkce funguje jako výzkumná laboratoř a zároveň jako veřejná expozice. Stanice může plout po celé délce
dolního úseku Vltavy - Slapy - Mělník E 20-06
KONCEPT
Koncept objektu vychází ze vzhledu a funkce laboratorních
přístrojů. Forma je inspirována stojánkem na zkumavky. Jednotlivé zkumavky fungují jako akvária a zároveň skrz akvária
prochází světlo do pod palubní laboratoře. Na palubě, navazující na prostor nábřeží, je veřejně přístupná část stanice.
24 akvárií nad palubou mapuje život ve Vltavě a informuje
o probíhajícím výzkumu. V podpalubí se nachází výzkumná
laboratoř a minimální nutné dispozice (sociální zařízení, sklad,
technologická místnost, zázemí zaměstnanců). Umístění pod
vodou zajišťuje dostatečnou izolaci a klid potřebný pro laboratorní výzkumnou činnost. Laboratoř plynule prochází celým
prostorem podpalubí i mezi akvárii. Tvoří tak jeden kontinuální jednoduchý prostor bez rušivých prvků, který se soustředí
čistě na potřeby laboratoře.

KONSTRUKCE
Ponton je navržen jako ocelový trup lodi tvořený příčnými
žebry s diagonální výztuží a je opláštěn lodní ocelí. Mezi žebry
je vakuová izolace. Na palubě je použit pororošt, který má
krom estetického hlediska i praktický a bezpečnostní význam,
může jím protékat voda a nevzniká tak kluzký povrch. 24
akvárií je funkčně rozděleno na výzkumnou a veřejnou část.
Jsou vyrobeny z materiálu Reynold polymer, každé akvárium má vlastní filtrační systém, exteriérová akvária musí být
v zimě vyhřívána.
Ponor pontonu je regulovatelný pomocí balastních nádrží
v bocích trupu. Regulace ponoru je nutná při přemisťování
stanice pomocí tlačného remorkéru, kdy musí být dodržen
maximální ponor 1.8 m.
VÝZKUM
Hydrobiologický ústav zkoumá veškerou vodní biosféru
a vodní biocykly. V praxi kombinuje hydrobiologický výzkum
dlouhodobá terénní pozorování s laboratorními pokusy.
Terénní studia vycházejí ze sezonních sledování populační
dynamiky dominantních členů potravních sítí a současně se

sleduje co nejširší spektrum fyzikálně- chemických faktorů.
PŘÍKLADY OBORŮ VÝZKUMU
Monitoring biologické rozmanitosti toku, výzkum cizích látek
a jejich vliv na organismy, vodní toxikologie – testy vodní
toxicity na rybách, perloočkách a zelených řasách, zdravotní
stav ryb a hygienická kvalita, kontaminace vody a její vliv na
živočichy biomonitoring, odběr vzorků pro chemické a biologické analýzy, hodnocení ekologické stability toku…
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hydrobiologický výzkum ČR

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE POVODÍ VLTAVY
Praha, Plzeň, České Budějovice
HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD
České Budějovice
VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ
Vodňany
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ
Praha, Brno, Ostrava

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE POVODÍ VLTAVY
Získávají aktuální informace o stavu vodního prostředí a systematickým způsobem monitorují jeho změny. Laboratoře
mají sídlo v Praze, Plzni a v Českých Budějovicích. Hlavní část
kapacity laboratoří je věnována pravidelnému monitorování
jakosti stojatých a tekoucích povrchových vod (řeky, potoky,
nádrže), kontrole vypouštěných odpadních vod, monitorování obsahu škodlivin v sedimentech a naplaveninách. Pro
účely stanovení ekologického stavu laboratoře provádějí
monitorování jednotlivých biologických složek a zjišťují stav
jejich kontaminace. Útvar vodohospodářských laboratoří také
provádí základní radiochemická stanovení ve vodě.
HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD
Činnost ústavu vychází z dlouhodobého zaměření na studium
biologických procesů v údolních nádržích. Jedním z nejvýznamnějších studovaných problémů je eutrofizace. Zvláštní
pozornost je věnována biotickým vztahům v planktonním
společenstvu včetně mikrobiální smyčky, mechanismům
ovlivňujícím vodní květy a koloběhu fosforu. Další řešenou

problematikou je acidifikace horských jezer. Dlouhodobě jsou
sledovány změny iontového složení vody v řekách, jezerech
a nádržích v souvislosti s kyselými dešti a hnojením. Hlavním
cílem výzkumu je objasnění základních ekologických funkcí
ekosystému údolních nádrží, které jsou důležité pro řízení
kvality vody.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ
Cílem činnosti je dlouhodobě rozvíjený a mezinárodně
uznávaný vědecký, především aplikovaný výzkum. Předmětem činnosti VÚRH JU je uskutečňování vědeckého výzkumu
spoluvytvářejícího světový trend v oblastech biologických,
environmentálních a chovatelských aspektů rybářství při
zachování biodiverzity hydrocenóz. Zvláště pak jde o široký
mezinárodní inovativní výzkum biologického charakteru
(modelové druhy ryb a raků), ochrany vodního prostředí
diagnostika úrovně polutantů) nebo chovatelský výzkum
orientovaný na rybářství (významné druhy ryb), včetně výzkumu kvality a bezpečnosti potravin. Nedílnou součástí ústavu
se stala vzdělávací činnost, která stále nabývá na významu

v rozsahu bakalářských, magisterských a doktorských studií
rybářství, ale rozvíjejí se i v oblasti vědeckotechnických
a transferu znalostí do profesní praxe.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ
Hlavní náplní je analýza vztahů mezi různými úrovněmi
biologické organizace vodních ekosystémů. Vodní organismy
jsou sledovány na úrovni jedinců, populací i společenstev.
Současně jsou sledovány látky obsažené ve vodním prostředí,
včetně jejich plošné bilance a cyklů, které přirozený vývoj
společenstev ovlivňují. Pro stanovení konfliktních situací mezi
přirozeným vývojem ekosystémů a vlivem civilizačních faktorů jsou používány především matematické modely.

tereza Březovská

22 houseboat, ATBS
Kateřina Zámečníková

Úsporné řešení v oblasti bydlení. Recyklace lodních kontejnerů. Záchrana při záplavách. Možnost přechodně
bydlet v centru Prahy. Dostupná varianta pro klíčové zaměstnance státu nebo města, kteří v okolí pracují, ale
jejich platová třída jim neumožňuje v okolí také bydlet.
Úsporné řešení v oblasti bydlení. Záchrana při záplavách. Možnost přechodně bydlet v centru Prahy. Levná varianta pro nemajetné úředníky či pracovníky z okolí.
Nízké náklady pro výstavbu modulových domků umožňují
rychlé a dostačující řešení pro krátkodobé bydlení. Jedná se
o rekonstrukci neupotřebených kontejnerů. Návrat těchto
prázdných schránek zpět pro dovoz z Asie je nevýhodný a pro-

to zůstávají jako nevyužité krabice v cílové stanici.

Zadání

Pohyb a rychlost výstavby měst jen napovídá návrhu, jak by
měl fungovat. Tedy jasně a prakticky. Není důležité přidávat
prostor. Naopak ekonomicky hospodařit.

Hledání nových možností, jiných pohledů a především užitečných výsledků, co se týče ubytování na řece Vltavě.

Výhled na Pražský hrad je nadstandardním bonusem nikoliv
však klíčovou myšlenkou. V návrhu jde o dostupnost lokalit.
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23 mothership m-01, ATBS
Jonáš Kolařík

Stejně jako vesmírné křižníky, i M-01 dokáže ze dne na den zvednout kotvy a vyplout tam, kde je třeba. Jádrem lodi je osmnáct automatizovaných rotačních zásobníků o celkové kapacitě sto osmi lodiček. Objednané
plavidlo se na počkání vynoří z útrob stroje a je připraveno k nalodění a následné plavbě po osmikilometrovém úseku řeky. Správce – nomád – bydlí se svou rodinou v kajutách na konci lodi.
Půjčovna lodiček
Kompaktní těleso nesoucí 108 pramic a šlapadel kotví na
Rašínově nábřeží – populární pražské promenádě. Zapůjčené lodičky mají k disposici osmikilometrový úsek řeky mezi
dvěma jezy. Největší poptávka po lodičkách je při koncertech
na Vltavě, muškařských závodech, a samozřejmě za krásného
slunečného počasí.

Mobilita
M-01 nemá vlastní pohon, což šetří prostor a finance, nicméně je pro přesun závislá na tlačném remorkéru. Pohyblivost
má dva významy: Za prvé, při velké vodě se musí loď dostat
do chráněného přístavu na Smíchově, což bývá i několikrát
do roka. A za druhé, kdekoliv v Praze nebo dále po toku řeky
se bude odehrávat akce, kde bude poptávka po lodičkách –
Mothership se vydá na cestu. Ponese si s sebou jak samotný
stroj s lodičkami, tak i servisní dok a dům správce s rodinou.
Stačí zvednout telefon...

Správcovy kajuty
Dělat správce na Mothership má jednu velkou výhodu – bydlení pro něj i celou jeho rodinu ve skromném bytě na konci
lodi. Jde o útulný prostor, který je založen na minimalistických
kajutách určených pouze pro spánek a soukromí a na centrálním prostoru s kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Díky
tomu rodina bude stále pohromadě.
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24 divadlo, ATSS
Šárka Ullwerová

Koncept nevychází z dispozic klasického divadla. Pozadí jeviště není jen černou stěnou, do které ústí šatny
a technické místnosti, ale právě naopak, za jevištěm se rozprostírá obrovské okno namířené na pražská panoramata. Pohyblivá loď tak nenabízí běžné kulisy, ale střídající a měnící se obrazy Prahy. Forma plavidla není
inspirována plavidlem, ale Jonášovou velrybou.
Pohyb plavidla
Plavidlo má vlastní pohon, proto je schopno nezávislého
pohybu. Pohon zajišťují dva motory Honda Marine o výkonu
250 kW. Loď je třeba natáčet na panoramata Prahy, k tomu
je zapotřebí použít příďové a záďové dokormidlovávací
zařízení, které umožňuje natočení lodi pod zadaným úhlem.
Dokormidlovávací zařízení je ovládáno z technické místnosti,
odtud je také řízeno celé divadelní představení. Kormidelna

je umístěna pod jevištěm a bude vysouvána dle potřeby
elektrohydraulickým nůžkovým plošinovým zvedákem.
V době představení loď stojí na místě. Způsob pohybu lodi je
následující – plavidlo přijede na zadané stanoviště, natočí svůj
směr, zakotví a až poté bude přístupné všem divákům.

Konstrukce
Nosná konstrukce je navržena z příčně a podélně orientovaných ocelových rámů a ztužidel. Plášť je zhotoven z lesklého,
leštěného, nerezového kovu, v němž se zrcadlí vodní hladina.
Interiérové nenosné konstrukce jsou navrženy z nehořlavých
desek Grenamat vyrobených z expandovaného vermikulitu
a anorganického pojiva. Tyto desky jsou často používaným
stavebním prvkem interiérů zaoceánských i říčních lodí.
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ŘEZ - PLAVBA
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007 Šatna hosté
008 WC ženy invalidé
009 WC muži invalidé
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004 WC ženy
005 WC muži
006 Vstupní hala
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001 Jeviště
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003 Bar - občerstvení
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010 Chodba
011 Šatna ženy
012 Šatna muži
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014 Zázemí muži
015 Tech. místnost
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Příďové dokormidlovávací zařízení
Elektrohydraulický nůžkový plošinový zvedák – nosnost 500kg
Tanky na vodu – pitná teplá – pitná studená – užitková
Elektrický generátor
Lodní pumpa
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6
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Lodní motor – Honda Marine – 250KW
Lodní šroub
Pultr – úvaz lodi, kotvení
Záďové dokormidlovávací zařízení
Divadelní reflektory

Šárka Ullwerová
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25 Rybí tržnice
Benedikt Markel

Rybí tržnice plovoucí na Vltavě aktivuje její urbánní potenciál. Dává náplavce veřejnou funkci a přivádí na ni život.
Zároveň odpovídá na zvyšující se spotřebu čerstvých ryb u nás a omezenou nabídku prodejních míst.
Pontony mohou fungovat samostatně, nebo je lze díky jejich tvaru propojovat – jako buňky vodních řas
plovoucí na hladině.
Lomenicová střecha vyvolává zážitek z nákupu v “ledovém paláci“.
Vltavská nábřeží mohou být kvalitním veřejným prostorem
vhodným pro různé účely. Po prvních analýzách prostoru
a úvahách o nové veřejné funkci, kterou bude plovoucí dům
plnit, se mým záměrem stala plovoucí tržnice.
Proč? Trhy jsou čím dál oblíbenější, patrná je snaha o zdravý
životní styl, který nabídka čerstvých potravin podporuje, vývoj poptávky a obecně zvyšující se úroveň gastronomie u nás.
Periodicita konání trhů se v Praze zvyšuje: z prvních namátkových pokusů, přes měsíční a v současné době týdenní trhy.
PRODEJ ČERSTVÝCH RYB V PRAZE
V současnosti lze čerstvé ryby nakoupit zhruba na deseti
místech v Praze. Většinou se však jedná o velmi omezenou
nabídku a místa vzdálená od centra.

V rámci České republiky dosáhla v roce 2010 produkce tržních
ryb úrovně 20 420 tun. Na tuzemský trh bylo dodáno 9 549
tun živých ryb, čímž došlo k meziročnímu zvýšení o 419 tun.
Světový roční výlov potravinářsky významných ryb činí v posledních letech cca 100 milionů tun.
Ze srovnání s naším největším prodejcem a dodavatelem
čerstvých ryb společností MAKRO vyplývá, že má rybí tržnice
potenciál prodat 1 800 tun čerstvých ryb ročně. Lze také odhadnout, že 70% prodaných ryb by putovalo dál do obchodů
pro koncové uživatele a do gastronomických zařízení jako
jsou restaurace, jídelny či lázeňské komplexy, 30% by představovali koncoví uživatelé. Supermarkety nejsou v tomto
odvětví konkurencí, nedokáží soupeřit v čerstvosti a variabilitě sortimentu.

Konstrukce
Střešní plocha s portálovým průřezem vznikla mozaikovým
spojením základních lomenicových jednotek. Zalamující se
plochy se setkávají uprostřed ve vrcholu, který v podélném
řezu tvoří horizontální hřeben. Boční stěny jsou u základny
vykloněny ven z půdorysu, zajišťují tuhost a propojení se
zbytkem plochy, který se podobá valené klenbě.
Záhyby dávají plochám strukturální pevnost a tuhost a dovolují jim pnout se jako oblouk. Tato struktura přináší optický
efekt nařasení, klenutí, špičatosti a skládání; akusticky působí
difúzně.
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1

most
Železniční

6
7

60°

potenciální stanoviště
přístav
Smíchov

aktuálně dostupná stanoviště
stanoviště dostupná
po revitalizaci nábřeží

Smíchovský přístav představuje pro tržnici zásobovací uzel i bezpečné kotviště při povodni.

ochranný přístav

Zkosením rohů pontonu
vzniká možnost libovolného napojování pod úhly
30, 60 a 90 °. Tržnice tak
může reagovat na aktuální stav trhu. Může se
živelně rozrůstat a fungovat jako stálé soulodí,
nebo mohou jednotlivé
tržní “lodě“ fungovat
zcela samostatně. – Například by mohly obsluhovat jednotlivé pražské
náplavky a při příležitosti
trhů a gastronomických
událostí by se mohly
spojovat.

Ukázka jednoho z mnoha možných uskupení modulů plovoucí tržnice.

a

b

c

propojitelnost
hydrodynamický tvar

bohaté možnosti uskupování
řetěz
voština

triangl

e

a

c

b
d
e
d

obšívka
plech tl. 8 mm

čtverec

příčné ztužení
I profil 300/150 mm

60°

skrumáž

profil střešní konstrukce
□ profil 160/80 mm

podélné ztužení
I profil 300/150 mm

30°

inspirace vodní řasou

Ocelová konstrukce pontonu
díky shodnému modulu 1,25 m
plynně navazuje na ocelovou
konstrukci střešního pláště.
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