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ABSTRAKT:
Podstatou této práce je nalezení vhodné alternativy 
k  současnému stavu v oblasti říčních vyhlídkových plavidel. 
Cílem je pak vytvořit objekt, který cestujícím nabízí adekvát-
ní a atraktivní prostředí, kde by trávili volné chvíle a který by 
zároveň byl vhodným doplňkem místa, kde se nachází.
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ABSTRACT:
The essence of this diploma work is to find suitable alternatives 
to the current situation in the river sightseeing vessels. The aim 
is to design an object that would offer passengers an adequate 
and attractive environment where they would spend their free 
time and which would also be appropriate supplement to the 
place where this vessel is located.  
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1. Úvod

Rozvoj jaký jsme byli v posledních letech zvyklí sledovat v nejrůznějších oblastech techniky, dopravy, 
apod. je až neuvěřitelný, nicméně pro říční lodní dopravu to zas až tak neplatí. Je jistě složité určit 
všechny důvody proč tomu tak je, každopádně jedním z hlavní důvodů je nejspíš malá rozšířenost 
této dopravy zejména ve vnitrozemských státech a s tím spojené nemalé náklady na výstavbu ta-
kových lodí. Přesto si myslím, že vhodné koncepční řešení by mohlo mít úspěch. Současná situace 
tohoto druhu plavidel se tak pro mne stala výzvou k tomu, abych se pokusil takové řešení nalézt. 
Prvním klíčem k úspěchu je bezesporu zvýšení zájmu potenciálních zákazníků. Plavidlo by tedy 
mělo na první pohled zapůsobit svým originálním řešením. Dalším důležitým faktorem je přimět 
zákazníka k tomu, aby se vracel. Je tedy nutné dbát na to, aby plavba na něj zapůsobila díky po-
hodlnému a atraktivnímu interiéru, kde se budou cestující cítit dobře. Při navrhování je také nut-
né neopomíjet fakt, že loď se stává součástí místa, kde se nachází, a proto je třeba k navrhování 
přistupovat s vědomím konfrontace plavidla s městy a jejich architektonickými dominantami, či se 
skvosty přírody v případě plavby na jezerech.  

úvod1
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2. Technická analýza

2.1. Základní vlastnosti všech plavidel

2.1.1. Plovatelnost
Plovatelnost plavidla zajišťuje hydrostatický tlak, který podle Archimédova zákona, nadlehčuje 
všechna tělesa z kapaliny silou odpovídající váze kapaliny tělesem vytlačené. 

 ”Nepotopitelnosti se dosahuje např. vyplněním některých částí plavidla pěnovou hmotou, 
uzavřením některých částí lodního tělesa vodotěsnými přepážkami apod. Požadovaný vztlak musí 
mít zatopené nepotopitelné plavidlo při zatížení libovolného místa.” [1]

2.1.2. Pevnost
Trup lodi je ve vodě vystaven různým silám jak dynamickým tak statickým. “Síly, kterým musí plavidlo 
odolávat, vznikají jako důsledek tlaku vody působícího vně plavidla a různých zatížení spojených 
s tíhou nákladu, sil působících od pohonného zařízení apod.”[2] Pevnost lodi je buď celková, nebo 
lokální. Nesprávné uložení nákladu může způsobit podstatně velká napětí trupu a to i v případě, že 
je vodní hladina klidná. Uprostřed trupu lodi tak vzniká ohybový moment, jehož maximální hod-
nota se vypočte takto Mo=DL/24. 

2.1.3. Stabilita  
Je to schopnost plavidla vrátit se do původní rovnovážné polohy, jakmile přestanou působit vnější 
síly. Stabilita lodi je buď příčná, nebo podélná. Podélná stabilita má veliký vliv na plavební vlastnos-
ti lodi. Příčná stabilita zase zajišťuje, aby se loď nepřevrhla. Stabilitu lodi můžeme ovlivnit zejména 
polohou těžiště. Proto je velmi podstatné správné rozmístění všech prvků lodi, počínaje jejím vlast-
ním vybavení až po náklad či pasažéry. Při konstruování lodí musíme uvažovat dvě základní těžiště. 
Je to těžiště výtlaku a těžiště hmotnosti plavidla. 

Tmax         Rovina největšího přípustného ponoru                       Rovina odpovídající hladině při největším přípustném
                                                                                                              ponoru, pro který má plavidlo povolenou plavbu.

   Fb           Volný bok                                                                          Svislá vzdálenost mezi rovinou největšího přípustného  
                                                                                                              ponoru plavidla a s ní rovnoběžnou rovinou vedenou 
                                                                                                              nejnižším bodem horní hrany palubní obšívky. 
                                                                                                              Zabezpečuje zásobu plovatelnosti  plavidla.

   Bv           Bezpečnostní vzdálenost                                                Svislá vzdálenost mezi rovinou největšího přípustného  
                                                                                                              ponoru plavidla a s ní rovnoběžnou rovinou vedenou 
                                                                                                              nejnižším bodem, nad nímž již není plavidlo  
                                                                                                              považováno za vodotěsné. Minimálně však:
                                                                                                              Pro zónu 1: Bv = 0,25 m + 0,035 L
                                                                                                              Pro zónu 2: Bv = 0,25 m + 0,03 (L - 5) ale min 0,25 m
                                                                                                              Pro zónu 3,4: Bv = 0,25 m

Označ.    Název                                                         Definice



17

2technická analýza

Design vyhlídkového plavidla

2.1.4. Řiditelnost
Je to vlastnost lodi udržet směr plavby, či měnit jeho směr. Základem řiditelnosti je schopnost plavidla 
plout rovně i bez zásahu posádky. Tato schopnost se nazývá kurzová stabilita, jež je ovlivněná zej-
ména přesností tvaru trupu a dostatečnou laterální plochou. Dalším důležitým předpokladem pro 
dobrou řiditelnost je vhodné kormidlovací zařízení, jež musí být v souladu s pohonným zařízením.

2.1.5. Rychlost lodi
Rychlost lodi ovlivňuje pochopitelně výkon jejího pohonného zařízení. Rychlost má svoji mezní 
hodnotu, která je dána fyzikálním zákonem o délce vln vytvářených plavidlem na hladině. Mezní 
rychlost výtlačné plavby se spočítá: v = 6 x √l. “Nejvýhodnější rychlost při výtlačné plavbě je ta, při 
níž leží záď na prvním vrcholu své příďové vlny. Tato tzv. přirozená rychlost je dána vzorcem: v = 3,4 
x √l. Při rychlostech větších, než je mezní rychlost, se proudnice odtrhnou od trupu plavidla a loď 
začne klouzat po hladině. ”[3]

2.2. Konstrukce lodí

2.2.1. Základní požadavky na kajutová plavidla
Kajutová plavidla musí obsahovat volný prostor na přídi i zádi, který umožňuje snadnou a bezpečnou 
manipulaci při kotvení, vyvazování apod. Plavidlo musí být průchozí po své délce a to buď vnitřkem 
plavidla, nebo po ochozu. Všechna kajutová plavidla musí obsahovat alespoň dva uzavíratelné 
průchody, které umožňující volný únik osob z vnitřních prostorů plavidla na volnou palubu. “Do 
všech míst lodního trupu musí být zajištěn přístup umožňující údržbu a kontrolu jeho technického 
stavu.” [2]

2.2.2. Hlavní části lodi
Trup- Trupem lodi se rozumí pevná skořepina, jež je základem každé lodi. Trup je vystaven vzájem-
nému působení sil tížných a vztlakových, které spolu vytvářejí ohybové momenty, jež mají snahu 
loď rozlomit. Trup lodi je tedy sestaven z kostry tvořené příčnými i podélnými žebry a pokryté 
tzv. obšívkou. Je to vodotěsný plášť tvořen buď plechy, plaňky, plastovými výlisky apod. Obšívka 
musí být vodotěsná minimálně do výšky bezpečnostní vzdálenosti nad maximálním ponorem. Tvar 
trupu je velmi důležitý pro celkové vlastnosti plavidla. Loď svým trupem vytlačuje vodu z plavební 
dráhy, proto musí být tvarován tak, aby jej voda plynule obtékala.

Nástavba- Kajutová plavidla jsou opatřena nástavbami, jež jsou jakési přístřešky postavené na 
povrchu paluby. Mezi nástavby řadíme obytný prostor, kormidelnu a strojovnu.
Obytný prostor- je veškerý prostor určený k pobytu posádky či cestujících buď k bydlení či jiným 
činnostem. Zahrnuje například restauraci, sociální zařízení kajuty atd. 
Kormidelna- je to řídící centrum plavidla, odkud musí být umožněn dobrý výhled dopředu i do 
stran. Pohled do zadu může být pouze zprostředkovaný.
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Strojovna- “prostor, v němž jsou umístěny zabudované motory včetně příslušných soustav (palivové, 
mazací, chladící). Motor musí být uchycen tak, aby vlivem vibrací pohonného zařízení nedocházelo 
k nadměrnému zatížení trupu plavidla.” [1]

2.3. Pohonné zařízení 

     “Pohonné zařízení (obr. 2.3.1. -3.) slouží k přenosu krouticího momentu motoru na propulzor. 
Skládá se z pohonného soustrojí a propulzního zařízení.” [4] Pohonné soustrojí se skládá z motoru 
a převodového mechanizmu. Používají se motory jak vznětové tak i zážehové, dvoutaktní nebo 
čtyřtaktní. “Propulzní zařízení se skládá z propulzního prvku (propulzoru) a příslušného hřídelového 
vedení.” [5]

2.3.1. Hlavní části pohonného zařízení
Motor- (obr. 2.3.1.1.)“Plavidlo se strojním pohonem musí mít takový výkon pohonného zařízení, 
aby byla vzhledem k jeho velikosti zajištěna jeho dostatečná manévrovací schopnost v plavební 
zóně, pro kterou je plavidlo určeno”. [1] Pro pohon lodí s pevně zabudovanými motory je zapotřebí 
speciální lodní spalovací motor s adekvátním příslušenstvím (chladič apod.) K tomu, aby byl výkon 
motoru řádně využit, je např. potřeba správná volba parametrů vrtule apod. Motor lodi má své 
specifické požadavky. Je hůře ochlazován, je tedy potřeba zajistit odvod tepla a přísun vzduchu. 
Motoru lodi je dlouhodobě využíván při plného výkonu, a tak je třeba tomu konstrukci motoru 
podřídit, jinak by došlo k jeho rychlému opotřebení.

obr. 2.3.1.-3. schéma pohonného zařízení 
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Spojka- Spojuje jednotlivé části pohonného zařízení. U lodí se používají spojky buď mechanicky 
neovládané (pevné, pružné, vyrovnávací) anebo mechanicky ovládané (výsuvné, např. lamelové, 
kuželové, hydrodynamické, elektromechanické apod.). 
Převodovka- Převádí krouticí moment motoru na potřebné otáčky propulzoru. Ke zpětnému chodu 
slouží vratná převodová skříň. 
Hřídelové vedení- Je prvek, který přenáší krouticí moment motoru na propulzní zařízení. Je složen 
z hřídele, vazové trubky a vrtulového kozlíku. 

2.3.2. Propulzor
“Propulzorem se nazývá část propulzního zařízení, která působí silou ve směru pohybu plavidla. 
Tím způsobuje propulzi, tedy homogenní proudění vody (vztlak, přetlak), opačného směru než je 
pohyb plavidla, překonává celkový odpor plavidla a uvádí plavidlo do pohybu.”[6]

Lodní vrtule (lodní šroub)- (obr. 2.3.2.1 -3.)“Propulzní prvek, který mění krouticí moment hřídele 
na sílu, zvanou nápor vrtule. Tato síla působí ve směru osy hřídele a uvádí loď do pohybu takovou 
rychlostí, že je sama v rovnováze s odporem lodě, který při této rychlosti vzniká.” [1] Skládá se 
z náboje a listů, jehož plochy jsou tvořeny výřezem šroubové plochy. 
 

obr. 2.3.1.1. lodní motor Caterpillar 

obr. 2.3.2.1.-3. ukázka lodního šroubu

obr. 2.3.1.2. motor lodního generátoru
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Voith - Schnaiderův propeler- Základem je unášecí kotouč, po jehož obvodu jsou upevněny svislé 
stavitelné listy (obr. 2.3.2.4. -6.). Používá se především u plavidel, u nichž je požadovaná mimořádná 
manévrovací schopnost.

Vodomet- (obr. 2.3.2.7-9.) nebo také Jet je proudový propulzor, jehož součástí je čerpadlo. To vodu 
nasává a poté ji na zádi vypouští. Takto vytvořený proud vody způsobuje pohyb lodi.

2.4. Lodní potrubní soustavy 

2.4.1. Palivová soustava
Palivová soustava má za úkol bezpečné uskladnění paliva a jeho přísun k motorům, popř. k dalším 
agregátům na lodi, jakými mohou například topení apod. Tato soustava obsahuje různé nádrže, 
čerpadla, vstřikovače, čističe potrubní zařízení atd.

2.4.2. Olejová soustava
Olejová soustava bývá často součástí motoru. Skládá se z těchto komponent: Olejové čerpadlo, 
olejový čistič, potrubí (vysokotlaké s pojistnými či přepouštěcími ventily), chladič oleje (je velmi 
důležitý zejména kvůli specifické konstrukci lodního motoru a kvůli zhoršené možnosti chlazení).

obr. 2.3.2.4.-6. ukázka Voith-Schneiderova propeleru

obr. 2.3.2.7.-9. ukázka vodního jetu
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2.4.3. Chladící soustava
Je kvůli výše zmíněným důvodům zvláště důležitá. Slouží k odvádění nadbytečného tepla z mo-
toru, převodovky, a jiných součástí pohonného zařízení. Chladící soustava je buď jednookruhová, 
nebo dvouokruhová. Jednookruhová může být buď průtoková, nebo cirkulační. Průtoková chladící 
soustava využívá vodu z řeky, ta je vedena okolo motoru a odebírá mu tak přebytečné teplo. 
Ohřátá voda se vypouští zpět do řeky. Cirkulační naopak využívá chladící vodu ve svém uzavřeném 
okruhu. Je vedena od motoru, kde teplo přijímá, k obšívce trupu, jež funguje jako tepelný výměník. 
Dvouokruhová chladící soustava kombinuje dva předešlé způsoby.

2.4.4. Ventilace
Ventilace je nutná k zajištění přívodu vzduchu k motoru pro spalovací proces. Je velmi výhodné 
ventilaci provádět prostřednictvím přímého přívodu vzduchu z vnějšího prostředí. Strojovna však 
musí být i tak dostatečně větrána.

2.4.5. Výfuková soustava 
Pro odvod výfukových plynů od motoru je nutná výfuková soustava. Musí být stavěná tak, aby 
neobtěžovala či neohrožovala osoby na palubě ani v jejím okolí. Její součástí jsou tyto komponenty: 
Výfukové potrubí, tlumiče výfuku, utilizační kotel, kompenzátor výfukového potrubí. Tlumič výfuku 
je nutný k tlumení hlukových emisí. Utilizační kotel je schopen využívat odpadní teplo pro ohřev 
vody v topení apod.  

2.4.6. Drenážní soustava
Je potřebná pro odčerpávání vody ze dna trupu, která sem vnikla například buď kondenzací, deštěm 
či třeba různými netěsnostmi. V případě havárie však drenážní soustava nestačí.
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3. Designérská analýza

Pohled na současnou situaci v oblasti vyhlídkových plavidel je jedním z důvodů proč jsem si toto 
téma vůbec zvolil. Myslím si totiž, že je to oblast, jež má z pohledu designu hodně veliké rezervy. Dá 
se říci, že od éry kolesových parníků tato plavidla neprošla žádnou výraznou změnou a nedospěla 
k žádnému posunu, a to jak po stránce funkční, kdy nenabízí nic nového, čím by zákazníky nalákala, 
tak i estetické. Podíváme-li se na tento typ plavidel (obr. 3.1. -4.) ať už je to na našich řekách, či na 
vodách všude po světě, můžeme téměř s jistotou říct, že veškerý technický či společenský vývoj, 
jaký můžeme v dnešní době zaznamenat, se této oblasti jaksi vyhýbá. 

Konstrukce lodí určených pro účely vyhlídkové plavby nevyužívají žádných nových technologií, 
materiálů, či jiných technických poznatků. To vede k tomu, že ani estetické aspekty nevyhovují 
současným trendům a kritériím. Konkrétně tak tato plavidla působí rozbitým a někdy až chaotickým 
dojmem. Jsou tvořeny zpravidla svařovanými konstrukcemi a jejich tvar, i když vychází z tradičních 
lodí, působí naprosto nepromyšleně, jako by vznikal bez rozmyslu. Jejich tvarosloví je příliš tvrdé 
a osobně u nich postrádám větší sofistikovanost. Výjimečně lze najít příklady lodí, u nichž lze spatřit 
jistý pokus o posun dál, i přesto bych vzhled těchto plavidel nehodnotil příliš kladně (obr. 3.5. -6.). 
Je zde vidět snaha o využití více transparentních ploch umožňující lepší výhled, což lze považovat 
za jistý krok kupředu, tedy krok směrem k přizpůsobení plavidla jeho funkci, i přesto je jejich řešení 
stále nedostačující. 

obr. 3.1. pražská loď Odra

obr. 3.3. Londýnská výletní loď obr. 3.4. Londýnská výletní loď

obr. 3.2. pražská loď Šumava
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Ne však všechny typy lodí tolik zaostávají ve vývoji. Podíváme-li se na jiné typy plavidel, zjistíme, 
že i design lodí může být velmi atraktivní. Je přirozené, že luxusní jachty musí působit svým atrak-
tivním vzhledem (obr. 3.7. -8.). Můžeme si u nich všimnout velmi ladně a dynamicky tvarovaných 
linií a kombinaci atraktivních materiálů včetně dřeva apod. A však velmi zajímavým a moderním 
tvarem vynikají i například některé trajekty (obr. 3.9.) , nebo velmi rychlé dopravní osobní čluny 
zvané turbo jety (obr. 3.10.) . Jejich tvar koresponduje s funkcí těchto plavidel, jakožto rychlých 
dopravních prostředků. Jejich funkce a tím pádem i design se natolik odpoutala od lodí, jak je 
běžné známe, že se pasažér necítí jako na palubě lodi, ale spíš jako v prostředí, které známe spíše 
z dopravních letadel. Tím chci říct, že se vývoj takových plavidel odpoutal od zažitých konvencí 
a přizpůsobil se maximálně své funkci, což je rychlé a bezpečné přepravování cestujících. Vytvořil 
se tak zcela nový typ plavidla, jež se specializuje na svůj účel, který tak může lépe vykonávat. 

obr. 3.5. výletní loď obr. 3.6. výletní loď

obr. 3.7. luxusní jachta obr. 3.8. luxusní jachta

obr. 3.10. Turbo jetobr. 3.9. Trajekt
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4. Variantní studie designu

Mou snahou bylo od počátku nalézt nový pohled na toto téma. Chtěl jsem vytvořit objekt, který 
by lidem nabízel více než to, na co jsme u podobných plavidel zvyklí. Objekt, který by cestu-
jícím vytvářel svým atraktivním interiérem adekvátní prostředí, kde by lidé trávili příjemné chví-
le, relaxovali a nechali se okouzlit okolím. Zároveň jsem však usiloval o to, aby plavidlo vhodně 
doplňovalo prostředí, v němž se má vyskytovat. Proto jsem hledal takové tvarové řešení, které by 
bylo zcela netradiční, které by se oprostilo od tradic a zaujalo by tak svým exteriérem, jež by lákal 
nové zákazníky. Také jsem se snažil nalézt nové možnosti, jež by plavidlo cestujícím mohlo nabízet. 
Chtěl jsem se zaměřit na co nejširší skupinu lidí tak, aby si každý našel to, co mu vyhovuje. Na 
obrázcích 4.1. a 4.2. můžeme vidět nějaké skicy, které dokumentují mou snahu o nalezení tvaru 
exteriéru, jež by se doplňoval  s architekturou měst, ale zároveň si zachoval charakter dopravního 
prostředku. Z těchto variant jsem zvolil takové řešení, jehož celkový kompaktní tvar koresponduje 
s funkcí dopravního prostředku (obr. 4.3.). 

obr. 4.1. skicy alternativní návrhy

obr. 4.2. skicy alternativní návrhy

obr. 4.3. první skicy předdiplomového projektu
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Předdiplomový projekt (obr. 4.4. -5.) sice naplnil z části mé představy, nicméně jsem se dopustil 
několika chyb, které bylo potřeba odstranit. Zejména divoké linie působily příliš chaoticky a roz-
bíjely jinak velmi kompaktní, jednoduchý tvar základního tělesa, jímž je plavidlo tvořeno. Proto 
jsem hledal takové řešení, jež by tvar lodi naopak podpořil a doplňoval. Toho jsem docílil pomocí 
přímých horizontálních linií, které na přídi klesají a na zádi naopak stoupají (obr. 4.6.). Stoupající 
průběh těchto linií, při navršení několika vrstev působil na zádi příliš jednotvárně a rozevlátě. Bylo 
tedy zapotřebí tento nedostatek upravit. Vyzkoušel jsem proto několik variant (obr. 4.7. -8.), až 
jsem došel k řešení spočívající v elegantním klesání těchto linií, což v kombinaci se stoupáním na 
přídi jaksi uzavírá průběh linie a ta tak vytváří dojem lehké vlnky. Také průběh linií na přídi nebyl od 
počátku jednoznačný. Původní řešení (obr. 4.9.) způsobilo přílišné zúžení jak kapitánského můstku, 
tak přední vyhlídky na první palubě. To bylo nežádoucí, a proto bylo zapotřebí nalézt kompro-
mis, jenž by tento nedostatek odstranil, ale zároveň však zachoval dynamický charakter původního 
řešení (obr. 4.10.).    
     

Předdiplomový projekt obsahoval jednu palubu navíc. Loď byla tedy příliš vysoká, což je z hlediska 
výšky mostních pilířů na některých řekách nepřijatelné. Bylo tedy nutné tuto jednu palubu odstranit. 
Na této palubě se nacházela otevřená vyhlídka (obr. 4.11.), kterou jsem však chtěl zachovat stejně 
jako ostatní prostory. Vytvořil jsem tedy kompromis a umístil vyhlídkovou a diskotékovou část na 
jednu palubu oddělenou uzavíratelnou přepážkou. To vyřešilo další problém, jímž bylo zastřešení 
vyhlídky. Předdiplomový projekt totiž žádnou střešní konstrukci na vyhlídkové palubě neobsahoval. 

obr. 4.4.-5. předdiplomový projekt

obr. 4.6.-8. varianty tvarového řešení zádi
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Původně jsem totiž uvažoval vyhlídku naprosto otevřenou, abych docílil bezprostředního kontaktu 
s okolím. Nicméně poté jsem dospěl k názoru, že z důvodu například ochrany před silným sluncem 
bude nějaké zastřešení nezbytné. Konečné řešení tedy umožňuje vysunutí střechy v případě sil-
ného slunce nebo deště nebo její zasunutí a otevření tak celé vyhlídky (obr. 4.12.).

obr. 4.9. varianta tvarového řešení přídi obr. 4.10. konečné tvarového řešení přídi

obr. 4.11. vyhlídková paluba- předdiplomový projekt obr. 4.12. konečné řešení střešní konstrukce
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5. Ergonomické řešení

Ergonomická kritéria na palubě vyhlídkové lodi vycházejí z architektonických norem pro veřejné 
prostory, jako jsou například restaurace apod. Na lodi se však nacházejí prostory mírně stísněné 
a proto je možno běžné rozměry mírně redukovat. Jsou to například sklon schodišť, šířka průchodů 
apod. Já jsem však vsadil na pohodlí a bezpečnost cestujících a tudíž jsem respektoval takové 
rozměry, jež vychází z architektonických norem. Vzhledem k tomu, že se jedná o loď vyhlídko-
vou, snažil jsem se vše koncipovat tak, aby všichni cestující měli pokud možno, co nejlepší výhled 
na okolí, a přitom zajistil jejich bezpečnost. Po celé délce lodi se nachází plné zábradlí tak, aby 
nehrozilo vypadnutí osoby či nějakého předmětu skrze něj. Použil jsem hodně transparentních 
ploch, abych výhled zajistil z každého místa na palubě.

V restauračním patře jsem všechny jídelní stoly umístil k boční prosklené stěně a technické zázemí, 
jako je například kuchyně, schodiště či toalety, je naopak situováno do prostřed lodi, kde vytváří 
jádro nesoucí další patro (obr. 5.1.). Dobrému výhledu jsem také podřídil například tvar stolů 
v restauračním patře. Jejich tvar se rozšiřuje směrem k vnější prosklené stěně, tím pádem každý 
pasažér sedí mírně natočen směrem k oknu (obr. 5.2.). Tento počin má do jisté míry pouze svůj 
symbolický charakter, i přesto lze říci, že to výhledu napomáhá. Takový tvar stolu vytváří ostrý roh 
směrem do uličky, což je pochopitelně nežádoucí. Proto jsem hranu stolu zaoblil, abych zajistil 
bezpečnost cestujících. Stoly tvoří na každé straně lodi dvě řady, kdy stoly v řadě dál od okna jsou 
mírně posunuty a dostávají se tak vždy mezi dva stoly řady u okna (5.2.). Tím jsem docílil poměrně 
dobrý výhled ven i od stolů ve vnitřní řadě. V řadě stolů u okna se střídají vždy stůl kratší (pro dvě 
osoby sedící na proti sobě) a stůl delší (pro čtyři osoby). V řadě dále od okna jsou stoly delší, čili 
stoly pro čtyři osoby jsou střídány stoly pro osob šest. Střídáním různě dlouhých stolů jsem chtěl 
docílit více možností posezení. Mezi oběma řadami stolů je vytvořena ulička, která se nachází na 
nižším stupni než stoly, jež jsou tedy oproti uličce mírně vyvýšeny. K sezení jsem využil na pevno 

toalety schodiště jídelní stoly lavice barový pult kuchyně schodiště přední vyhlídka

hlavní vstupzadní vyhlídka prosklená příčka prosklená příčkajídelní výtah

obr. 5.1. první paluba
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připevněných lavic. Ulička je lemována osvětlujícím pásem, který schod zviditelňuje (obr. 5.3.). 
Podobně, tedy s cílem dopřát cestujícím maximální výhled a pohodlí, jsem postupoval i na nejvyšší 
palubě, kde je situován bar s diskotékou. Boxy jsou zde oproti zavedenému pravidlu otočeny zády 
k vnitřnímu prostoru a otevírají se směrem ven, tak naskýtají výborný výhled na okolí. Tím, že jsou 
směrem k parketu uzavřeny, zároveň poskytují cestujícím více soukromí (obr. 5.4. a 5.5.).

 

Loď je koncipovaná pro tři sta cestujících. V podpalubí se nacházejí salónky s kapacitou maximálně 
104 míst (obr. 5.6.). Kapacitu lze dle potřeby mírně modifikovat. Mezi čtyřmi největšími salónky 
jsou rozebíratelné stěny. V základním uspořádání jsou tyto čtyři salónky pro šestnáct osob. Vhod-
ným přestavením stěn lze salónky rozdělit na čtyři místnosti pro osm osob a dvě pro deset či na 
dvě menší a dvě větší, podle toho jak budou dle rezervace objednány. Další salónky jsou pro čtyři 
až šest osob. Salónky jsou z chodby uzavřeny zásuvnými dveřmi, aby šetřily místo v chodbě, jejich 
šířka je 80 cm. 

obr. 5.2. restaurační stoly

obr. 5.4. boxy obr. 5.5. boxy- půdorys

obr. 5.3. ulička mezi stoly
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Čelní stěna salónků je téměř celá prosklená a zajišťuje tak maximální možný výhled (obr. 5.7.). 
Díky podlaze, jejíž úroveň je přibližně 50 cm nad úrovní okolní hladiny, je výhled velmi atraktivní, 
protože cestujícím nabízí pohled na okolí z podhledu. Maximální kapacitě vyhovuje také řešení 
toalet, jež se v podpalubí nacházejí (obr. 5.8.). Podle tabulek jsou pro provoz s kapacitou 50- 200 
osob zapotřebí 2 záchodové mísy pro ženy a dvě pro muže plus tři pisoáry. Dále pak po jednom 
umyvadle pro muže i pro ženy. 

Dále se v podpalubí nachází bazén s velikostí 567x236 cm a hloubkou 80 cm (obr. 5.9.). V bazénku je 
whirpool a vylisované sedačky umožňující pohodlné sezení v teplé vodě i za chladného počasí. Na 
bazén navazuje místnost se sprchami a šatnou, jež jsou podle norem v takovém případě nezbytné 
(obr. 5.10.). V podpalubí je umístěna také místnost pro personál a vstup do strojovny, který se 
nachází pod schodištěm. Všechny prostory v podpalubí spojuje chodba široká 150 cm tedy tak, 
aby umožnila pohodlné míjení dvou osob jdoucích proti sobě (obr. 5.11.). Na první palubu vede 
jednoramenné schodiště s šířkou 150 cm, které rovněž zajišťuje bezpečný průchod dvou osob proti 
sobě (obr. 5.12.). 

sprchy + šatny

bazén místnost pro personál schodiště zásuvné dveře

salónky

salónky

salónkymobilní stěny toalety

jídelní výtah

obr. 5.6. podpalubí

obr. 5.7. pohled ze salónku obr. 5.8. toalety a salónky
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První paluba (obr. 5.1.), koncipovaná jako restaurační patro, má kapacitu 105 míst v restaurační 
části, další místa jsou pak na vyhlídkách nacházejících se na přídi a zádi (obr. 5.13. -14.). Schodišťová 
ramena jsou dostatečně dimenzována, aby vyhovovala této kapacitě. Na přídi je schodiště široké 
250 cm, což umožňuje pohodlné vyhnutí dvou párů jdoucích proti sobě (obr. 5.15.). Toto schodiště 
vede do části druhé paluby, kde se nachází kavárna. Na vyhlídkovou část vede schodiště na zádi. 
Toalety na první palubě pokrývají potřeby první i druhé paluby (obr. 5.16). Horní druhá paluba 
je navržena pro kapacitu cca 115 osob (obr. 5.17). Část s kavárnou je opatřena devíti boxy, které 
pojmou maximálně sedm osob. Ve vyhlídkové části paluby je pak sedm stolků pro čtyři osoby a dvě 
dlouhé exteriérové lavice pro cca dvanáct osob. 

40
°

sprchy + šatny

bazén

místnost pro personál
obr. 5.9. ergonomie výhledu z bazénu

obr. 5.11. chodba v podpalubí obr. 5.12. schodiště na zádi

obr. 5.10. bazén a šatny se sprchami- půdorys
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schodiště jídelní stoly lavice

barový pult

schodištěboxytaneční parket kapitánský můstek řídící panel

vyhlídka prosklená příčka prosklená příčkajídelní výtah

obr. 5.13. ergonomie výhledu z vyhlídky na zádi

obr. 5.15. schodiště na přídi

obr. 5.17. druhá paluba

obr. 5.16. toalety, zadní vyhlídka

obr. 5.14. ergonomie výhledu z vyhlídky na přídi
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6. Tvarové řešení

Základem konečného řešení je kompaktní dynamický tvar, inspirovaný hladkými aerodynamickými 
tvary těl vodních živočichů. Tento dojem umocňuje otevřená vyhlídka na přídi, působící jako ústa 
ryb. Základní těleso plavidla je horizontálními liniemi rozděleno do několika pásů. Tyto pásy jsou 
střídavě tvořeny pevným materiálem (plastové výlisky a plechy) a transparentním polykarbonátem, 
jež tak tvoří okenní výplně (obr. 6.1.). Vzájemně se však oba materiály doplňují a kde jeden ubíhá, 
nahrazuje jej druhý. Vytváří tak velmi zajímavý prvek, který lze spatřit například na přídi, kdy pás 
pevného materiálu držící se své trasy a jehož okraj se pod vlivem elegantní křivky dostává pod 
úroveň výšky zábradlí, je doplněn transparentním materiálem a společně tak dotvářejí funkční 
zábradlí (obr. 6.2). Podobný efekt je vytvořen rovněž na zádi druhé paluby (obr. 6.3.). 

Elegantní mírně zvlněné křivky mají svoji odezvu i ve tvarování prvků v interiéru. Usiloval jsem tedy 
jednak o sjednocení interiéru a exteriéru, ale také jsem chtěl vytvořit výrazný estetický prvek, který 
by určitým způsobem navazoval rovněž na užitkovou vlastnost objektu. Tímto prvkem se tedy stal 
svazek několika zvlněných linií, jež společně utvářejí plynulý rytmický dojem podobně jako plynoucí 
voda v řece. Tyto prvky v interiéru nalezneme zejména na jídelních stolech a lavicích restauračního 
patra (obr. 6.4.), kde jej tvoří jemné spáry, ale také na stolcích a sedačkách v boxech kavárny (obr. 
6.5.) apod. 

Součástí interiéru jsou rovněž skleněné plochy, které vytvářejí různé příčky oddělující jednotlivé 
části. Použitý skleněný materiál prostor osvětluje a opticky zvětšuje. Ten se tak stává vzdušnějším 
a světlejším (obr. 6.6.). Většina objektů tvořící interiér je tvarována organickými tvary, které svou 

obr. 6.1. celkový pohled

obr. 6.5. boxy - 2. palubaobr. 6.4. jídelní stoly 1.paluba

obr. 6.2. vyhlídka na přídi obr. 6.3. vyhlídka na zádi
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ladnou dynamičností lépe korespondují s funkcí lodi jakožto dopravním prostředkem, než tvary 
geometrické. Tento jev vrcholí ve tvarování barových pultů, jejichž hmota působí, jako by byla 
tvořena nějakým tekutým médiem (obr. 6.7.). Atraktivní atmosféru na palubě lodi má dotvářet také 
lehké, mírně zabarvené osvětlení, které nasvětluje různá místa či objekty a vytváří tak zajímavé 
efekty.

10
 6

70

44 000 9 920

obr. 6.6. interiér 1.paluby obr. 6.7. barový pult- 1.paluba

obr. 6.8. skicy- barový pult

obr. 6.9. celkové pohledy
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obr. 6.10. umístění do prostředí

obr. 6.12. umístění do prostředí

obr. 6.14. umístění do prostředí

obr. 6.11. umístění do prostředí

obr. 6.13. umístění do prostředí

obr. 6.15. umístění do prostředí
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7. Barevné a grafické řešení

Barevnost exteriéru lodi se odvíjí od horizontálního dělení pláště. Okenní pásy jsou opatřeny tma-
vou folií a dodávají tak těmto pásům černé zabarvení. Pro zvýraznění ladných linií, jež celé plavidlo 
lemují, je vhodné pro zbylé pásy použít světlé barvy. V kombinaci s černými pásy oken lze využít ce-
lou paletu barev (obr. 7.1. -2.). Právě černá barva je schopna vhodně doplnit téměř jakoukoli jinou 
barvu. Nabízí se tak využití i málo obvyklých výrazných odstínů. Takové barvy na sebe dokážou 
upozornit, což je vhodné jednak z bezpečnostních důvodů, ale také dovedou upoutat pozornost 
dalších potenciálních zájemců o plavbu. 

Tmavé barvy jsou naopak schopny společně s černými okny zdůraznit tvarovou jednotu lodi 
a čistotu základního tělesa, jímž je loď tvořena (obr. 7.3.). Nevýhodou tohoto řešení pak může 
slabší viditelnost. Já jsem se rozhodl využít pestrou škálu metalických odstínů, zejména modré. 
Tyto barvy nejsou u plavidel příliš obvyklé, čímž podtrhují výjimečnost tohoto objektu mezi ostat-
ními loděmi. Modrá svěží metalická barva nejen koresponduje s lodí pro svůj námořnický charak-
ter, ale zároveň s plavidlem ladí jako s moderním objektem vyhlížejícím do budoucna (obr. 7.4.).

Interiér lodi je naopak po barevné stránce střídmější, čímž dává vyniknout svému okolí. Světlé 
stěny a podlahy jsou doplněny materiály, jako je kov či sklo. Aby nebyl interiér příliš jednotvárný 
a “černobílý” je místy nasvětlen barevnými diodami světle modrého zbarvení. Tak navazuje lehce 

obr. 7.1. barevná alternativa

obr. 7.3. provedení v tmavé barvě obr. 7.4. finální řešení

obr. 7.2. barevná alternativa
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na barevnost exteriéru a zároveň vytváří společně s bílými či našedlými tóny zajímavou kombinaci. 
Takto nasvětleny jsou zejména schody apod., čímž tento prvek dostává i funkci bezpečnostní (obr. 
7.5. -6.). Od celkové tvarové koncepce lodi se mírně odlišují salónky. Jejich prostor jsem řešil velmi 
jednoduše až minimalisticky proto, že jejich funkce je především nabídnout pasažérům klidné a po-
hodlné soukromí (obr. 7.7. -8.).

obr. 7.5. druhá paluba

obr. 7.7. interiér podpalubí obr. 7.8. interiér podpalubí

obr. 7.6. schodiště- druhá paluba
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8. Provoznětechnologické řešení

8.1. Základní uspořádání lodi

Loď je tvořená třemi podlažími (obr. 8.1.1.), z nichž jedno je v podpalubí. Na ni pak navazují dvě 
patra v nástavbě lodi. V podpalubí jsou umístěny salónky různé kapacity od čtyř po šestnáct osob. 
Velikost čtyř největších z nich se dá modifikovat dle potřeby pomocí odnímatelných stěn. Ty jsou 
na straně u okna kotveny do sloupku, jež je tvořen jedním z žeber vycházejících z trupu lodi. Vari-
anty umožňují prostor rozdělit na dvě nebo tři místnosti, to znamená, že jsou místnosti odděleny 
vždy jednou nebo dvěma stěnami. V případě varianty se dvěma místnostmi, je prostor rozdělen 
dvojitou stěnou, která se v případě potřeby rozdělí na dvě. Tím tak odpadá nutnost stěnu kamkoli 
schovávat. V podpalubí se dále nacházejí toalety, prostor pro personál, a na zádi pak menší bazén 
(obr. 8.1.2. -3.). Součástí bazénu jsou ještě sprchy a šatna. Bazén se nachází v otevřeném pros-
toru na zádi, kam se vstupuje skrze vodotěsnou místnost z obou stran uzavíratelnou vodotěsnými 
dveřmi. To zajišťuje vodotěsnost zbytku podpalubního prostoru. V této místnosti se nachází šatna 
a sprchy. Pod podlahou podpalubí je umístěno veškeré lodní zařízení, kam je zajištěn přístup ob-
sluhy. Dále se zde nachází sklady apod. Pro účelnou modifikaci jednotlivých salónků bylo potřeba 
zajistit úschovný prostor pro nábytek, který není momentálně potřeba. Tento prostor by se tedy 
rovněž nacházel v trupu pod podlahou.

strojovna vedeníjídelní výtah

kapitánský můstekkavárenská/taneční palubarestaurační palubavyhlídková terasa

obr. 8.1.1. podélný řez

obr. 8.1.2. pohled z bazénu obr. 8.1.3. bazén na zádi
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Vstup do lodi je na první palubě, tvoří jej výsuvné dveře po obou stranách lodi (obr. 8.1.4.). První 
paluba je primárně koncipována jako restaurační patro. Na přídi a zádi (obr. 8.1.5.) je otevřený 
prostor umožňující manipulaci např. při uvazování apod. Tento prostor je od zbytku paluby oddělen 
prosklenou příčkou s dveřmi na fotobuňku. Rovněž tato místa fungují jako vyhlídky pro cestující, 
kteří zde naleznou pohodlné pohovky, odkud se mohou kochat pohledem na okolí. Restaurační 
stoly se nachází po obou bocích paluby. V jádru se pak nachází toalety, schodiště, kuchyně, úložné 
prostory atd. Schodiště se nachází jak v přední části paluby (vedoucí na horu na druhou palubu- 
obr. 8.1.6. -7.), tak i na zádi, kde je schodiště dvouramenné vedoucí nahoru i dolů do podpalubí. 
Kuchyně o rozměrech 553x249 cm zajišťuje dostatečný prostor pro pokrytí potřeb restaurace. 
Rozvážka jídel do ostatních palub je zajištěna jídelním výtahem vedoucím přes všechna patra až do 
skladu v trupu lodi pod podlahou v podpalubí. Sklad, spíž, chladící a mrazicí boxy zaujímají prostor 
pod hlavním schodišťovým ramenem. Na kuchyň navazuje bar s jídelním pultem, kde si cestující 
mohou vybrat z nabídky studených jídel, či se občerstvit aperitivem. 

Druhá paluba je rozdělena do tří částí. Nejmenší část na přídi je prostor pro kapitána lodi s řídícím 
pultem, odkud je celý chod lodi ovládán. Zbytek paluby je pak rozdělen na dvě poloviny. První 
z nich je plně kryta a je zde vytvořen prostor pro volnou zábavu (obr. 8.1.8.-9.). Přes den tento 
prostor funguje jako kavárna, v noci je pak využíván jako diskotéka apod. Tato část je vybavena 
pohodlnými boxy orientovanými tak, aby zajišťovaly výborný výhled. Dále se zde nachází taneční 
parket a bar. Prostor je oddělen prosklenou příčkou od třetí části paluby, která slouží jako otevřená 
vyhlídka (obr. 8.1.10.-11.). Střecha nad tímto prostorem se dá zasunout, čímž se vyhlídka zcela 
otevře. Tato část obsahuje nejen klasické stolky ale také pohovky (lavičky) pro pohodlné sezení při 
pohledu na okolí.

obr. 8.1.4. vstupní dveře obr. 8.1.5. zadní vyhlídka

obr. 8.1.6. schodiště- 1.paluba obr. 8.1.7. schodiště- 1.paluba
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obr. 8.1.10. vyhlídka- 2.paluba obr. 8.1.11. vyhlídka- 2.paluba

obr. 8.1.8. interiér- 2.paluba obr. 8.1.9. interiér- 2.paluba
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8.2. Strojovna

Vstup do strojovny je pod schodišťovým ramenem vedoucím do podpalubí. Prostor strojovny je 
dostatečně dimenzován tak, aby umožnil obsluze snadný přístup ke všem zařízením. Zbytek pros-
toru v trupu je pak rozdělen vodotěsnými příčkami na menší úseky, které jsou vyplněny pěnovou 
hmotou a vztlakovými tělesy.
     Loď je poháněna dvěma klasickými spalovacími lodními motory. Motory roztáčí dva Voith-
Schneiderovi propelery na zádi (obr. 8.2.1.). Tyto propelery mají výborné manévrovací vlastnosti, 
které jsou u říčních lodí nezbytné. Dalšími přednostmi Voith-Schneiderova propeleru je kombinace 
pohonného a kormidlovacího zařízení v jedné jednotce, vysoká účinnost a tichý chod. Toto zařízení 
umožňuje vykonávat více úkonů pouhou změnou záběru a to velmi precizně, rychle a plynule. 
Hřídel jdoucí od motoru také pohání hřídelové dynamo. Kroutící moment je z hřídele na dynamo 
přenášen prostřednictvím klínového řemenu. Dynamo pak dobíjí akumulátorové baterie, které jsou 
rovněž dobíjeny pomocným lodním agregátem a solárními články, jež jsou umístěny na střešních 
panelech. V tomto prostoru pod podlahou podpalubí se dále nachází celá řada zařízení nezbytných 
pro chod lodi. Je to například utilizační kotel dodávající teplo do topení, různá čerpadla jako např. 
čerpadlo drenážní soustavy apod.

8.3. Konstrukce lodi
 
Loď se skládá z trupu a nástavby. Trup tvoří klasická síť žeber jak příčných tak podélných. Žebra 
jsou pokrytá obšívkou tvořenou plechovými pláty. Tato žebra sahají do úrovně podlahy podpalubí, 
ale některá žebra jdou dále až do úrovně podlahy první paluby. Na tato žebra pak navazují stěny 
v podpalubí a společně se vzpěrami, které se nacházejí uvnitř trupu, drží podlahy podpalubí a první 
paluby. Na první palubě je pak vystavěno vnitřní jádro nesoucí další palubu, a které zároveň ukrývá 
technické zázemí plavidla. Toto jádro umožňuje odlehčení bočního pláště lodi a jeho maximální 

hřídelové dynamo

motor

nádrž paliva

akumulátorové
        baterie

lodní pomocný 
       agregát

převodová skříňVoith-Schneiderův propeler

obr. 8.2.1. koncepční schéma uspořádání pohonného zařízení
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otevření, což naskýtá dobrý výhled cestujícím. Obšívka trupu je až do úrovně podlahy první paluby 
provedena jako vodotěsná. Nad touto úrovní již plavidlo není považováno za vodotěsné. Podpalubí 
je tedy vodotěsně uzavřeno a zabezpečuje zásobu plovatelnosti plavidla.

8.4. Okna

Okenní výplně jsou tvořeny polykarbonátovými panely. V podpalubí jsou tyto výplně na pevno 
a neumožňují z důvodu zachování vodotěsnosti, otevírání. Naopak na první a v části druhé paluby 
tvoří okenní panely dva horizontální pásy. Dolní pás je pevný a horní je zasouvací do vrchu do pláště 
lodi. Při otevření pak dolní pás tvoří zábradlí (obr. 8.4.1.-4.). Okenní výplně jsou opatřeny tmavou 
fólií tlumící sluneční paprsky, a která zároveň tlumí pohled do vnitřku plavidla z vnějšku.

obr. 8.3.1. schéma konstrukce trupu

obr. 8.4.1. otevřené okno- pohled zevnitř obr. 8.4.2. otevřené okno- pohled z venku
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8.5. Střešní panely

Střecha je tvořena dvěma dlouhými panely uchycenými v rámu tak, aby byl zajištěn jejich podélný 
posuv vertikální zdvih, či příčné vyklopení. To umožňuje vhodné nastavení panelů opatřených 
solárními články tak, aby jejich pozice proti slunci byla co nejefektivnější. Solární panely s rozlo-
hou 120 m² jsou důležitou součástí zdroje elektrické energie potřebné pro chod lodi. První panel 
se nachází nad kavárnou a druhý pak nad vyhlídkou. Ten svým zasunutím pod první panel zcela 
umožní otevření vyhlídkové části paluby. Jejich konstrukce zároveň nabízí možnost mírného zdvihu 
z důvodu větrání za horkých letních dnů.

16
0

23
00

10
50

30
0

30
0

10
50

18
9.

56
19

00

obr. 8.4.3. schéma otevírání oken obr. 8.4.4. příčný řez okny

obr. 8.5.1. vyhlídková paluba s otevřenou střechou

obr. 8.5.3.zasunutý střešní panel obr. 8.5.4. naklopené střešní panely

obr. 8.5.2. vyhlídková paluba s otevřenou střechou



rozbor designérského návrhu9



9

54

rozbor designérského návrhu

Design vyhlídkového plavidla

9. Rozbor designérského návrhu

9.1. Ekonomické aspekty

Při úvaze nad ekonomickými aspekty je nutné si uvědomit, že se jedná o plavidlo určené pro 
komerční účely, tudíž náklady vynaložené na první pohled neekonomicky, mohou být nakonec 
velmi efektivně zúročeny. Takové náklady, které zvýší atraktivitu lodi ale také pohodlí pro cestující, 
budou lákat více zákazníků, kteří se v případě spokojenosti budou vracet. Mou představou bylo od 
počátku cestujícím nabídnout více než jen prostředek pro vyhlídkovou plavbu, ale v neposlední 
řadě také vytvořit objekt, který by svým vzhledem a vybavením interiéru nabízel cestujícím atrak-
tivní a pohodlné prostředí, kde by rádi trávili volný čas. Takové vybavení pochopitelně zvýší nákla-
dy, ale jak jsem se již zmínil, tyto náklady by byly efektivní. Dalším faktorem ovlivňujícím náklady 
na výrobu je malosériová produkce těchto plavidel. Uvážíme-li tento fakt, dojdeme k závěru, že 
náklady na takovou loď by se mohly pohybovat v řádu několika set milionů korun. Luxusní námořní 
jachty se prodávají za ceny přesahující i 400 milionů korun (nejdražší až 3 miliardy korun) takže dle 
této skutečnosti lze za reálnou cenu považovat asi 300 milionů. Tato částka určitě není malá, ale při 
kapacitě tři sta cestujících se dá očekávat návratnost této sumy do několika let. Devadesátiminu-
tová plavba na vyhlídkové lodi se například v Praze pohybuje kolem tří set korun na osobu. V této 
ceně není započítáno jídlo a pití, pak bychom se dostali na částku sedmi až osmi set korun. Při pěti 
plavbách za den by hrubý příjem mohl činit až 1,2 milionu korun. Jestliže by čistý zisk byl například 
40% a loď by vykonávala plavby 320 dní v roce, roční čistý zisk by se pohyboval kolem částky 150 
milionů. V takovém případě by návratnost investice byla možná do dvou let. Je to sice jen hrubý 
odhad, ale uvážíme-li, že životnost podobných typů plavidel se počítá na přibližně dvacet let, je 
návratnost zaručena a tudíž by takový projekt mohl byt pro investora atraktivní.

9.2. Ergonomické aspekty

Při navrhování lodi jsem vycházel zejména z její funkce a respektoval jsem hlavně zájmy cestujících 
a jejich bezpečnost. Proto je loď tvořena množstvím průhledných ploch zajišťujících všem cestu-
jícím výborný výhled. I řešení jednotlivých míst pro cestující je podřízeno tomuto záměru. Jsou to 
zejména tvar, orientace a umístění stolů apod. Dalším cílem po této stránce bylo zajistit cestujícím 
dostatek pohodlí a bezpečnosti, proto jsou jednotlivé prostory dimenzovány tak, aby poskytovaly 
hodně místa, kde se cestující mohou snadno vzájemně vyhnout a nedocházelo tak ke kolizím. To-
muto požadavku podléhá zejména řešení schodišť, chodeb, šířka dveří, průchodů apod. 

9.3. Estetické aspekty

Při navrhování vnějšího tvaru lodi jsem vycházel z toho, že říční vyhlídkové lodě jsou jakýmsi speci-
fickým dopravním prostředkem. Na jednu stranu přepravují osoby a na stranu druhou zaujíma-
jí funkce architektury, jako například restaurací apod. Dále jsem bral v úvahu to, že se zpravidla 
pohybují na místech, která jsou turisticky něčím zajímavá, a většinou jde o městská centra, kde 
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se taková plavidla konfrontují se zástavbou jak moderních tak i historických budov. Snažil jsem se 
tedy, aby vnější vzhled lodi korespondoval s moderní architekturou měst a zároveň vytvářel pro-
tiklad historické zástavbě. Oproti běžnému řešení základní kompozice lodí jsem usiloval o určitou 
kompaktnost tvaru lodi jako celku. Použil jsem tedy velmi jednoduché tvarosloví, které vychází ze 
základních požadavků na tvar trupu, jež musí být tvarován s ohledem na dobré obtékání vodou. 
Nástavba pak na trup navazuje a dotváří tak kompaktní celek, jež má aerodynamický charakter, 
který lodi jako dopravnímu prostředku náleží. Tento tvar také připomíná velice funkční aerody-
namický tvar vodních živočichů. Kompaktnost celého tělesa pak vytváří moderní pojetí, jež ko-
responduje s moderními budovami. Zároveň však jeho čistý a jednoduchý tvar, vytváří adekvátní 
protiklad stavbám historickým. K zesílení dojmu dynamičnosti jsem celkové těleso tvořící základní 
tvar rozdělil vodorovnými přímými liniemi, které na přídi a zádi přecházejí v elegantní křivky, jež 
vytvářejí dojem mírného vlnění. Tyto mírně zvlněné linie se opakují rovněž v interiéru, kde působí 
jako jednotící prvek jak interiéru s exteriérem tak i napříč jednotlivými palubami. Interiér lodi je 
dále vybaven osvětlujícími prvky, které v kombinaci s atraktivními materiály dotvářejí zajímavou 
a nevšední atmosféru.

9.4. Ekologické aspekty

Prvkem, který velmi významně ovlivňuje ekologické aspekty u lodí, je jejich pohon. V současnosti 
jsou lodi poháněné převážně spalovacími motory využívající fosilní paliva, která značně znečišťují 
vodu. Moderní lodě pochopitelně obsahují nejrůznější filtry k minimalizování těchto škodlivých 
dopadů, což je však nedostačující. V automobilovém průmyslu můžeme zaznamenat různé pokusy 
o využití alternativních zdrojů energie a dá se říci, že se zde dosáhlo určitých pokroků, avšak tyto 
pokusy jsou hodně sporadické a jejich dopad na ekologii mnohdy až kontroverzní. Například 
vodíkový pohon má sice nulové emise, avšak výroba takového paliva je stejně neekologická. Stejné 
je to s elektrickým pohonem. Při výrobě této energie dochází k masivnímu znečišťování vody 
a ovzduší. Ani biopaliva nejsou v tomto ohledu tak jednoznačná. Proto jsem otázku pohonu nechal 
budoucímu vývoji, který snad najde vhodné řešení. 
     Myslím, že další významné faktory, které mohou u lodí ovlivňovat ekologii, jsou materiály použité 
na stavbu lodi, kvalita provedení a s ní související životnost jednotlivých dílů a nároky na údržbu, 
a konečně také celkové hospodaření uživatelů lodi například s odpadem apod. Vzhledem k tomu, 
že na podobném typu lodí je zapotřebí dostatečné množství elektrické energie, je tedy na místě 
uvažovat odkud takovou energii do lodní rozvodné sítě dodávat. Hojně využívané lodní pomocné 
agregáty, jež rovněž spalují fosilní paliva, nejsou v tomto ohledu nejvhodnější, proto jsem je doplnil 
solárními články na střeše, jejichž celková plocha činí 120 m², abych tak spotřebu těchto paliv snížil. 
Loď je dále koncipovaná tak, aby bylo umožněno přirozené větrání a tím se odstranila potřeba en-
ergeticky náročné klimatizace.

9.5. Sociální aspekty

Mým cílem bylo od počátku cestujícím nabídnout nové možností odpočinku, komfortu a atrak-
tivní prostředí, kde by trávili příjemné chvíle s výhledem na okolí. Usiloval jsem o to, aby plavidlo 
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umožňovalo různé způsoby využití a aby mohlo vyjít vstříc nejrůznějším zájemcům při nejrůznějších 
příležitostech. Proto jsem v podpalubí vytvořil salónky různých velikosti, které nabízejí možnost 
širokého využití, jako jsou například menší oslavy, obchodní schůzky, či jen soukromé večeře. Tím 
se stává atraktivní pro širší spektrum zákazníků, než klasická vyhlídková loď, jež se zaměřuje pouze 
na turisty toužící po “prosté” vyhlídkové plavbě. Spektrum služeb, jež loď skýtá, jsem dále rozšířil 
o bazén s bublinkovou lázní (whirpool) určený pro ty, kteří hledají odpočinek v atraktivním prostředí. 
Na lodi se rovněž nachází restaurace a kuchyň. Prostory na lodi jsou však koncipovány tak, aby se 
mohl občerstvit každý cestující. Mladí lidé určitě ocení část druhé paluby, na níž se nachází taneční 
parket, bar, boxy apod. Tento prostor se přes den dá využívat jako kavárna a ve večerních hodinách 
jako diskotéka. Zde je také místo, kde může hrát živá hudba, či se konat různá vystoupení. Pro ty, 
kteří od plavby očekávají “pouze” vyhlídku je pak určená druhá polovina horní paluby, jež zastává 
funkci vyhlídkovou. Všechny tyto možnosti vytvářejí na palubě lodi široké spektrum využití, kde si 
každý najde, co mu vyhovuje.

9.6. Psychologické aspekty

Celý objekt lodi je koncipován tak, aby na cestující působil atraktivním a jedinečným dojmem, 
který je na první pohled výjimečný a lákal by tak stále nové zájemce o plavbu. Ladné, rytmicky 
se opakující linie a organické tvary mají navozovat dojem klidného pohybu lodi a korespondovat 
tak s lehkým pohupováním, které k lodi patří. Minimalisticky řešené salónky, mají vzbuzovat klid 
a pohodlí, které souvisí se soukromím, jež naskýtají. Dále jejich umírněné řešení dává vyniknout 
okolí, díky celé prosklené stěně. Umístění salónků téměř u hladiny vody, způsobuje pohled na okolí 
z podhledu, což zvýrazňuje “majestátnost” okolního prostředí.  
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10. Závěr

Od počátku jsem si byl vědom náročnosti a rozsáhlosti projektu, který vyžadoval komplexní řešení, 
z toho důvodu, aby byly splněny cíle na něj kladené. Proto výzva, již pro mě tento projekt od 
počátku představoval, byla rozhodně oprávněná. Ačkoli se náročnost potvrdila zejména díky roz-
sahu práce, myslím, že se podařilo cíle částečně splnit. Kompaktní a jednoduchý tvar lodi, vytváří 
z tohoto plavidla velmi neobvyklý objekt, který vedle ostatních plavidel je schopen zaujmout. 
Elegantní a zároveň lehce dynamické křivky, které tento objekt protínají, celkový tvar odlehčují 
a vytváří dojem svěžího doplňku moderním městům s jejich futuristickými budovami, či naopak 
vytváří adekvátní protiklad budovám historickým. Interiér lodi je řešen tak, aby cestujícím nabí-
zel maximální výhled na okolí, což zajišťují rozměrné transparentní pásy oken. Prostorný interiér 
dále zabezpečuje pohodlí a bezpečí pasažérů. Vnitřní prostor svým originálním pojetím, vytváří 
atraktivní prostředí, jehož střídmá barevnost a prosvětlenost dává vyniknout okolním dominan-
tám. Několik možností, jak lze čas na lodi trávit, způsobuje to, že takové plavidlo se stává atraktivní 
pro širší spektrum zákazníků. Všechny tyto aspekty tedy do určité míry naplňují požadavky, jež byly 
zpočátku kladeny. Nicméně rozsáhlost takového projektu se ovšem podepsala na málo propraco-
vaných dílčích částech, jež by zasluhovaly detailnější rozbor. 
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