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1958-19621915 1958-2014

Po vzoru rozšíření mostovky na přelomu 50. a 60. let umísťuji v těsné blízkosti
stávajícího Hlávkova mostu další dvě části. Vytvoří bariéru, která jasně vymezí
území města a území Ostrova umění. Tato bariéra bude obsahovat veřejné
funkce, které oživí veřejný prostor Hlávkova mostu.

Jasně definované vchody- brány se budou otvírat a zavírat v souladu s
provozním řádem Ostrova, který určí jeho stálí obyvatelé- umělci.

Oba, zdánlivě oddělené objekty jsou v části násepu propojené tunelem, který
umožní uživatelům bezproblémové přecházení z jednoho objektu do
druhého.
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Komunikace

KONCEPT

1

2

4

35

1 Archiv

2 Ostatní provozy

3 Zastávka MHD

4 Výtahová šachta

5 Padací mosty

6

7

6 Schodiště s podestami

7 Propojovací tunel

8

8 Auta mají na ostrov přístup ze západní lávky
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Urbanistické řešení

NÁVRH

Oba 150m a 160m dlouhé navrhované objekty jsou v těsné blízkosti
Hlávkova mostu, který je přibližně půl kilometru dlouhý. Mají těsnou vazbu jak
na Ostrov umění, tak na Hlávkův most a mají být jakousi "bránou na
Štvanici". Proto jsou umístěny pouze nad ostrovem v zákrytu stromů. Také
pak  nezaclání pří výhledu na pražskou kotlinu.

Severní předpolí Hlávkova mostu je neutěšenou oblastí, která v nejbližších
letech projde, stejně jako velká část Holešovic, serií radikálních změn.
Především dojde k humanizaci celé oblasti, a tudíž bude více optimalizovaná
pro obyčejného chodce. S tím projekt počítá a jednotlivým lidem
přecházejícícím z jedné čtvrti do druhé zpříjemní cestu. Sám bude pro část
lidí cílem.

Po dlouhé diskusi s odborníky jsme došli k závěru, že automobily budou mít
na ostrov přístup pouze z plánované jižní lávky. Provoz na magistrále tudíž
nebudu navrhovaným objektem nijak narušovat, ba naopak podpořím
plynulost provozu. Ten bude již dostatečně zbržděn navrhovanou zastávkou
MHD a dalšími plánovanými semafory v nově navrhovaném severním
předpolí mostu.

Aby  byl ostrov umění stále průchozí z jednoho konce na druhý, umísťuji ho
na pilíře, které půdorysně korespondují se stávajícími mostními pilíři. Ty jsou
navrženy tak, aby v případě povodní co nejméně odporovaly přirozenému
toku Vltavy.

Při dni otevřených dveří objekt spustí lávky- padací mosty- na Štvanici a
návštěvníci budou moci na ostrov vstoupit hlavními branami.
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Architektonické řešení

35

Dva železobetonové objekty jasně oddělují Ostrov umění a dálnici. Oba
fungují jako membrána ostrova, která v otvíracích dobách zpřístupní ostrov
veřejnosti a naopak. V jednotlivých pilířích jsou schovány vertikální
komunikace, a z úrovně mostovky jsou nad pilíři umístěné padací mosty, pro
co největší propojení Ostrova umění s organismem města.

Východní objekt slouží jako archiv pro Ostrov umění, technickou správu
komunikací a pro archivování soutěžních návrhů na veřejné zakázky. Do
západního objektu umísťuji administrativní plochy související s techickou
správou pražských mostů. Dále je zde multifunkční přednáškový sál, galerie,
knihovna, gift-shop, kantýna, byt správce archivu a pronajímatelné
administrativní plochy.

V hlavní budově je směrem k magistrále umístěná ve všech podlažích
horizontální komunikace napojená na jednotlivé provozy. 1.NP je přístupné
veřejnosti jednotlivými vchody, které jsou vzdálené cca každých 40m.

Budova východní........................................16 160 m³
Budova západní..........................................15 150 m³
Archiv............................................................2900 m²
Multifunkční sál................................................275 m²
Galerie.............................................................180 m²
Knihovna.........................................................220 m²
Kantýna...........................................................274 m²
Administrativa..................................................620 m²

Maximální počet návštěvníků........................cca 625
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Půdorys 1.NP 1:250
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Příčné řezy 1:300

NÁVRH

A_ŘEZ GALERIÍ C_ŘEZ ARCHIVEM

HLÁVKŮV MOST

B_ŘEZ PILÍŘEM

HLÁVKŮV MOST

C_ŘEZ ARCHIVEM
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Pohledy 1:300
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Podélný řez

NÁVRH

BUDOVA VÝCHODNÍ

AB

BUDOVA ZÁPADNÍ
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Pohledy budova západní 1:300

NÁVRH
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Pohledy budova východní 1:300

NÁVRH
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Konstrukční řešení, zdravotechnika

NÁVRH

Nosná konstrukce budovy je z železového betonu a stejně jako stávající most
je založena na betonových pilotách. Pilíře, které obě budovy vyzdvihávají na
úroveň stávajícího Hlávkova mostu jsou klenuté, což je staticky žádoucí.

Obvodový plášť je navržen z Cortenu. Tento typ fasády je použit i na
ostatních navrhovaných objektech na Ostrově umění, a má tudíž sjednocující
efekt. Formáty  plechových dílců jsou odvozené od formátu výrobního. U
oken jsou použity žaluzie z téhož materiálu.

Na Štvanici je v rámci řešení celého areálu Ostrova umění navržená centrální
čistička a centrální kotelna- zdroj tepla. Do objektu tedy umísťuji technickou
místnost, ve které bude výměník tepla. Jednotlivé provozy v objektu- sály,
galerie, knihovna atd. potřebují každý jiné dimenze vzduchotechnického
zařízení. Jednotlivé vzduchotechnické jednotky budou umístěny na střeše,
kde bude docházet k nasávání i vysávání vzduchu. Horizontální potrubí
vzduchotechniky povede v podhledech. Dešťová voda bude kumulována v
jímkách na ostrově a používána k zahradnickým účelům. V případě přebytku
bude odvodňována přímo do Vltavy.

Hlavní chodba v západní budově je společně s vertikálními komunikacemi
chráněnou únikovou cestou. V budově východní jsou chráněné unikové
cesty vertikální kumunikace a chodby, propojující vstupy z magistrály se
vstupy na Ostrov umění. Požárně nebezpečný prostor kolem budovy bude
zajištěn ochrannými sítěmi na střeše. Zabrání možnému ohrožení uživatelů
Hlávkova mostu.

požární řešení

1. CORTENOVÉ FASÁDNÍ PLECHY 2mm
2. VERTIKÁLNÍ PROFIL
3. KOTVÍCÍ PROFIL
4. KOTVÍCÍ SPOJOVACÍ PRVKY
5. MINERÁLNÍ VATA S KOLMÝM VLÁKNEM
    OPATŘENA POVRCHOVOU ÚPRAVOU (LEPIDLO, PERLINKA)

1
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