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Městské včelaření je stále se rozvíjející trend chování
medonosných včel ve městě. Včelaření v městské
zástavbě má množství výhod, mezi ně patří například
návrat některých druhů rostlin do měst, zejména těch,
které by bez opylování včel nemohly přežít. Včely chované
ve městě mají také vysokou kvalitu medu, ta se neváže
tolik na kvalitu vzduchu jako na rozmanitost rostlin, která
je na venkově kvůli hektarům řepkových polí mnohde
omezená.
Vodárenskou věž v Michli nechala postavit obec Vršovice
mezi lety 1907-1909. Areál, který se skládá z věže,
vodojemu, přečerpávací stanice a domku pro strojníka
– navrhl architekt Jan Kotěra a postavila tehdy velmi
vyhlášená firma B. Hollmann a spol. Věž svému účelu
sloužila 48 let a nyní stojí bez použití, V rámci projektu
vytvoření dětského hřiště z vodárny v Braníku byla věž
opravena a vyčištěna, ale funkci nedostala.
Když jsem se na stavbu šel poprvé podívat, jako
první jsem si všiml, že i přes svoji krásu a nedávnou
rekonstrukci je jako kdyby naschvál schovávána, je
obestavěná vysokou zdí, která má místy i ostnatý drát a
plotem je propletena ošklivá plachta. Skoro, jako kdyby se
za zídkou nacházelo něco nebezpečného nebo otřesného.
Z toho důvodu jsem si jako druhotný úkol mého projektu
dal stavbu zviditelnit. Nejsnazší cestou by bylo výrazné úly
umístit na střechu, ta je ale nepřístupná a její kulovitý tvar
výrazně znesnadňuje použití. Jako východisko se nabídlo
úly situovat do samého srdce stavby, to je hned pod vrchní
nádrží do středu její “nohy“.

díky světlu z okolní zástavby i díky nasvícení leskla a jen
jemně připomínala svou existenci.
Úly by byly umístěny v hlavní vrchní osmiboké části stavby,
a obsluhovaly by se zevnitř. Z podzemí stávajícího objektu
by se vysouvala teleskopická hydraulická plošina, která
by sloužila k dopravě osob do vyšších pater a k obsluze
úlů. Fasáda prostoru s úly by si zachovávala osmihranný
půdo-rys, ale kromě většího průměru by také byla
horizontálně rozdělena na pravidelné pruhy, které by dále
byly pravidelně otočeny, aby se se zvýšil majákový efekt
stavby. Samotné úly by ke stěnám byly uchyceny pomocí
jednoduchých “kapes“, které umožňují snadný přístup a
obsluhu a zároveň by zachovávaly ráz stavby. Prostor s úly,
který je jediný náchylný k požáru je v dosahu požárního
žebříku, a tudíž není potřeba požárního schodiště.
1.
Uvědomil jsem si, že barák se dá modifikovat tak,
aby sloužil zcela jinému účelu, než je ten původní.
2.
Pochopil jsem, že kvalita různých návrhů může
při vymýšlení být přínosnější než kvantita.
3.
Zjistil jsem, že konstrukční problémy mohou
zplodit významné posuny v navrhování staveb.
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Z tohoto nápadu se projekt vyvinul do současné podoby.
Na původním dříku věže by bylo vybourána vyzdívka
mezi nosnými žebry, a otevřelo by se tak osm velkých
svislých otvorů. Věž s osmihranným půdorysem by stála
ve vnitřním prostoru původní vodárny a její lesklá fasáda z
leštěné nerezi by přes den odrážela slunce a v noci by se
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