PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ÚZEMÍ
ÚVOD
Základní princip proměny celého území v nově fungující celek v rámci města vychází ze stavu jaký byl v
Bratislavě ponechám několik století - kontrastu mezi břehy. Na severním břehu se rozkládá historické jádro
města, s moderními částmi rostoucími po celé délce nábřeží. Oproti tomu na jižní straně nalezneme široký
pás vegetace ve formě parků, volných ploch či lesa. Takovéto uspořádání města nabízí obrovský potenciál.
Kontrastní charakter břehů tak nejen napomáhá zlepšování životních podmínek ve městě, například v letních měsících přirozenou kulminací vzduchu, ale hlavně je alternativní možností trávení volného času, úniku
z betonové jungle do přírodní.
ROZVOJ NÁBŘEŽÍ
V předdiplomním projektu jsem se zabýval rozvojem celého Bratislavského nábřeží na základě zavedení
tzv. vodní MHD. Zastávky, rozmístěny ve strategických bodech po obou stranách, by byly doplněny o nízkonákladové aktivity, takže by systém mohl začít fungovat okamžitě a za minimum prostředků. Došlo by ke
zvýšení návštěvnosti a přeměně vztahu obyvatel k řece. Takovýto přístup by umožnil pečlivé hledání těch
nejvhodnějších funkcí na daná místa a mohl by se překlopit do velice zajímavého systému.
URBÁNNÍ KONCEPCE
Do území vstupuje 5 základních zájmových skupin.
Jsou jimi vodohospodáři, ochranáři, zastupitelstvo, obyvatelé Bratislavy a veškerá fauna i flora v území,
která je v současnosti hlavním uživatelem. Cílem projektu je nalézt takový klíč k řešení území, který by vyhovoval alespoň částečně všem zmiňovaným stranám, a v rámci možností zajistil jeho trvale udržitelný rozvoj.
Pečnianský les lze rozdělit do 3 základních částí, prostor před hrází, prostor za hrází a samotnou hráz.
Prostor hráze lze v současnosti vnímat jako hlavní přístupovou osu území.
V prostoru před hrází dochází k ´změkčování´ současné inženýrské podoby břehu, celkové kultivaci a aktivaci místa člověkem.
Prostor za hrází je lužním lesem s bohatou druhovou skladbou fauny i flóry. V současnosti nabízí dostačující
systém stezek a lesních cest, který nevyžaduje žádnou radikální přeměnu. Mělo by dojít pouze k úpravě
povrchů, probírce lesních porostů a navrácení původních kultur.
Návrh řeší území rozdělením na 9 tzv. sektorů. Budou zde sportovní, relaxační, pěstitelské, zábavní i čistě
přírodní. Každý takovýto sektor ponese specifika jak se v něm chovat, díky vloženým prostředkům k provozování té či oné činnosti. Například ve sportovním sektoru by měly vzniknout prostory jako malá hřiště či
zázemí pro sportovce.
Zábavní sektor bude obohacen o jednoduchý mobiliář, který zde zpříjemní a usnadní pobyt. Přírodní území,
bude ponecháno zvěři a rostlinám, a od lidské aktivity bude pomyslně vymezeno lesními cestami. Na koncích těchto stezek bude moci návštěvník, prostřednictvím pozorovatelen, pozorovat jinak nepřístupný svět
přírody.
Území tak nabídne prostor pro lidské aktivity s citlivým respektováním přírody.

OBJEKT
ÚVOD
Hlavní část práce, tedy návrh komplexu ´Kolonie´ Pečnianského lesa, je situován do severní části území ke
břehu řeky. Povodňová aktivita je samozřejmě závislá na podmínkách ročních období, ale obecně platí, že
hladina řeky vystoupá mimo své běžné koryto cca 1x za 4 roky (povodně 2002, 2006 nebo 2010, kdy byla na
straně Starého města vytvořena protipovodňová bariéra).
Vedle tohoto ´problému´ však území nabízí přímý přístup k řece, blízký fenomén Dunajské hráze a atmosféru, která z něj vytváří dokonalé místo ke kolonizaci.
PROČ A JAK?

Proč?

Území Pečnianského lesa je obrovským územím v těsné blízkosti historického jádra města. Právě blízkost tzv. ´betonové´ jungle je velmi silným motivem pro vytvoření přidané hodnoty, a rozšíření nabídky
městských aktivit o novou, rurální. Zelený pás nábřeží, povodňový stav řeky i místní fauna a flora jsou hlavní
body, které přímo definují směr vývoje návrhu.

Jak?

Základními motivy by měla být skladebnost, měnitelnost, rozebíratelnost a soběstačnost architektury.
Takto se zachová nezastavěný charakter prostředí, popřípadě se velmi snadno bude moci vrátit do téměř
původního stavu. To vše by mělo probíhat zvolením takového prostorového a funkčního uspořádání, které
bude současný přírodní stav ovlivňovat převážně pozitivně.
ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE

1.Variabilita

Po vzniku systému stezek, jezer, zálivů a mokřadů, které samy o sobě budou velmi zajímavým prvkem a
motivací pro návštěvníky, vzniká komplex, který je jakousi přidanou hodnotou k celému systému.
Tento obrácený princip, kdy dům vzniká až jako reakce na veřejné prostory, specifikuje myšlenku plně variabilního objektu, který bude schopen reagovat právě na změny v daném prostoru.

2.Srůst s územím

Příroda je dynamickým prvkem měnícím se den ode dne, sezónu od sezóny. Otázkou je, jak vytvořit novou
přidanou hodnotu v území ale zároveň zachovat maximum ze současnosti?
Odpovědí je vytvoření vyvýšené struktury, která jakoby to, co se děje kolem, mlčky seshora pozorovala a
zároveň byla přímým účastníkem.
(viz. 04 / Teoretická východiska - Koncepční schéma)
FUNKCE A FORMA
V rámci návrhu není specifikována žádná přesná definice funkčního uspořádání komplexu. Důvodem k takovému to přístupu je právě výše zmiňovaná variabilita a měnitelnost architektury, tedy i její náplně. Návrh
předkládá příklad jednoho z mnoha řešení. Zabývá se funkcemi, které by podporovaly vzdělávací proces obyvatel Bratislavy i návštěvníků v rámci ekologických otázek, trvale udržitelných principů, soběstačnosti atd.
Šlo by o kolonii, která by se stala jakousi lidovou univerzitou sama o sobě.
Umístěny jsou zde společenské, soukromé i komerční prostory. Dále referenční pěstírna říčních řas, s malou výrobnou oleje.
Hlavním bodem, ať už jde o zahradničení či výrobnu oleje, není produkce, ale právě vzdělávací proces, relax
a alternativní zábava. Seberealizace kreativních Bratislavčanů.

OBSLUHA A PROVOZ KOMPLEXU
Obsluha objektu funguje převážně na základě vodní dopravy. V prostoru pod komplexem bude vybudován
přístavní ponton. Přímo na řece, mimo komplex, vznikne dřevěné molo pro malé lodě. K objektu je také
přivedena hlavní pěší komunikace, která svými rozměry vyhovuje mimořádnému příjezdu motorového vozidla. Provoz komplexu je zajišťován jeřábem, který umísťuje objekty na požadovaná místa. Energeticky je
objekt navržen jako plně soběstačný.
ENERGO-SYSTÉM
Nezávislost na městkých zdrojích elektrické energie bude zajštěna 2-ma základními zdroji. Využití energie
vzduchu a vody. V energo-sektoru kde je mimo jiné situován obytný objekt správce, budou umístěny tzv.
axiální větrné elektrárny. Tento typ má velkou výhodu oproti běžnějším, vrtulovým elektrárnám, že díky své
prostorovosti přijímá energii větru ze všech směrů, tedy funguje nepřetržitě a vyrábí tak větší množství el.
energie. Elektrárny budou umístěny vždy v místech podpor příhradové konstrukce. Na konstrukci budou
připevněny speciálními kotevními prvky.
Dalším podstatným zdrojem bude síť vodních elektráren, ukotvených na dně řeky ve speciálních ochranných
koších.
Veškerá energie je akumulována v trafostanici, a dále rozváděna do lokální sítě.
El.energie je také rozváděná ve speciální pozemní konstrukci (stuze), sloužící jako tzv. plug-in systém pro
zapojování jednotlivých plovoucích zahradních domků (viz.´Návrhová část b - Koncepce plovoucího domu´) a
veřejné osvětlení komunikace (viz.´Návrhová část b - Energo-schéma´).
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Komplex je navržen jako soběstačný v rámci zpracování tekutých odpadů. Čištění odpadních vod je
centralizovaně zajištěno ČOV (čistírnou odpadních vod). Kapacita ČOV bude vycházet vždy z konkrétních podmínek, tedy počtu uživatelů. Jako základní je navržena ČOV s kapacitou 30-110 EO.
ČOV je speciální 3 komorový systém (dosazovací, usazovací a aktivační část), který umožňuje vodu vypouštět
přímo do řeky, mokřadů či KČOV (kořenové čistírny odpadních vod) k dočištění. Usazený kal je 1x za půl roku
vybírán a znovu využit (například jako alternativní palivo).
K nakládání s vodou tzv. šedou či srážkovou slouží úpravna vody. Zde se dočišťuje a filtruje voda na vodu
pitnou, popřípadě se systém doplňuje přímo ze studen Pečnianského lesa. Voda srážková je jímána přímo ze
střech objektů (viz.´Návrhová část b - Energo-schéma´)
Přímo na úrovni terénu budou umístěny popelnice pro tříděný odpad. Popelnice budou v ocelových klecích,
pro ochranu před povodněmi, a budou vyváženy převážně lodí, do sběrny odpadu, popřípadě jiným dopravním prostředkem.
PRINCIPY POŽÁRNÍHO HLEDISKA
CHÚC jsou v rámci celého komplexu řešeny formou točitých nástupních ramp. Vnitřní nástupní schodišťová
rampa je ve volném prostoru bez ohrožení pádu předmětů seshora. Ze stran je pak oddělena stavebními konstrukcemi objektů v dostatečné vzdálenosti. Konstrukce stěn směrem k CHÚC budou opatřeny
protipožární ochranou.
Vnější bezbariérová rampa se sklonem 1/12 odpovídá požadavkům na CHÚC.
Prostor okolo restauračního zařízení, kde se počítá s největším pohybem osob je doplněn o dvou ramenné
přímé schodiště s mezipodestou, ústící do volného prostranství mimo komplex.

