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_ZADÁNÍ SOUTĚŽE

_VÝZNAM SLOVA LANDMARK
Původně landmark znamenal geografický jev v krajině, 
který pomáhal cestovatelům při orientaci na cestě zpět. V 
moderním použití tak označujeme snadno zapamatovatelné 
monumenty přírodní, ale také uměle vytvořené člověkem.  
Moderní velkoměsta, jejichž architektonické vyjádření začíná čím dál 
více splývat v mezinárodní styl se snaží získat architektonicky výraznou 
stavbu jako symbol města. Symbolické stavby mohou být vysoké, 
dlouhé, starobylé nebo moderní a futuristické. Mohou být viditelné 
ze země, ze vzduchu nebo z oceánu. Kterou variantu nejlépe zvolit ve 
městě plném výškových budov?

Zadání projektu vychází z celosvětové architektonické soutěže (http://
dawntown.org), jejímž cílem bylo vytvoření architektonického díla jako 
indikátoru a symbolu města. 

Kritéria návrhu nejsou příliš konkrétně stanovená a architektovi 
se ponechává volná ruka. Ikonická stavba by měla podpořit 
marketing města, neměla by se zbavit přilehlého parku, ale 
naopak ho zlepšit a podpořit. Zásahy do okolí nejsou vyloučené. 
Stavba nebude sloužit pouze jako socha, ale očekává se také zvolení 
širšího využití. Součástí soutěže je návrh osvětlení landmarku, popřípadě 
i marketingové využití.
 
Cílem projektu je navrhnout symbolickou stavbu pro město Miami v 
lokalitě Bayfront Park ve čtvrti Down Town.

_Evropa - Eiffel Tower/ Paris (H,V), Gherkin/ London (M,V), Atomium / Brussel (H), Kaiser Wilhelm Memorial Church / Berlin (H, M) ...
_Afrika- the pyramirds/ Giza (H), ...
_Australie - Opera house/ Sydney (M), ...
_Asie - DUBAI - Burj al Arab (M,V), Palm island (M,D), Burj Khalifa (M,V), ...
            - SINGAPORE - The Esplanade -2 durians (M),  The ArtScience Museum (M), Marina Bay Sands (M,V), Merlion statue
             (H),...
_USA - Navy Pier/ Chicago (D), Empire State Building/ NY (H,V), Space Needle/ Seattle (M, V), Gateway Arch/ St.Luis (M, V), Hollywood sign/ LA (M), Bean / Chicago (M), 
Flatron Building/ NY, (H,V) Apple store/ NY (M)...
 
D - dlouhý, V - vysoký, H - historický, M - moderní

_LANDMARK VE SVĚTĚ

_VÝŠKOVÁ ZÁSTAVBA MIAMI V POROVNÁNÍ S JINÝMI LANDMARKY



_BAYFRONT PARK jakožto první park v Miami byl původně pozemkem, který vlastnila železnice, nicméně již tehdy 
sloužil jako místo pro setkávání, kulturní akce, nedělní školy apod. Architektonická úprava mu byla dána roku 1925 dle plánů  
Warrena Henry Manninga a o 55 let později byl zrekonstruován japonsko-americkým moderním  umělcem a urbanistou, Isamu 
Noguchim.  Navrhl zde také urbanisticky výraznou Fontánu, která stojí na místě budoucího landmarku. O rok později park 
město zasáhl hurikán a většina vegetace musela být nahrazena. Park se postupně obměňoval, přibývaly a ubývaly určité části 
např. široká promenáda ve směru East Flagler Street, Rock garden,  pódia pro kapelu Shells, taneční hala, střelnice, či auditoria. 
 
Park má výměru cca 130  000 m2, je ohraničený ze severu Marketplace a na jihu hotelem Intercontinental. 
Velmi populární je u turistů, pořádají se zde maratony, sportovní lekce, oslava nového roku (digitální odpočítávání probíhá 
na fasádě hotelu Intercontinental), hudební festivaly a je také místem pro tzv. foodtracky, vozy s rychlým občersvením. 
Součástí parku jsou 2 hudební pavilony, umělecké sochy a velké množství tropické zeleně.

_FLORIDA leží na stejnojmenném poloostrově na jihu Spojených států. Hlavním 
městem Floridy je Tallahassee (170 000 obyvatel), avšak nejznámějším městem je 
bezpochyby Miami. Jsou tu velmi časté hurikány, teploty se pohybují mezi 20 - 30 °C a 
vzduch má velkou vlhkost. Ve střední části Floridy se nachází obrovský zábavní komplex 
Walt Disney World a na východě i Kennedy Space Center - Vesmírné středisko NASA, 
odkud startují raketoplány vynášející na oběžnou dráhu družice.

_MIAMI je druhé největší město v celém státě (433 000 obyvatel). Jeho metropolitní oblast se 
rozkládá mezi bažinami národního parku Everglades na západě a Národním parkem Biscayne na východě.  
Rozloha města samotného je 143,15 km2, z toho však přes 50 km2 zabírá vodní plocha. Hlavní část města leží na pobřeží 
Biscayne Bay, která obsahuje mnoho set přírodně i nepřirozeně vytvořených bariérových ostrovů. Největší z nich jsou Miami 
Beach a South Beach. Golfský proud jen 24 km od pobřeží způsobuje, že klima zde zůstává  teplé a mírné po celý rok. 
  
Historie velkoměsta Miami se odvíjí nejvíce od své výhodné polohy u Kolumbie a dobré vegetace. 
Prvními obyvateli zde byli američané již před  10 000 lety, ale první osadník se zde objevil až na počátku 
19. století. Významnou surovinou zde byly citrusy, jejichž ojedinělý výskyt přesvědčil k rozšíření 
železniční tratě až do Miami a stavbě prvního z mnoha hotelů. Poté se Miami oficiálně stalo městem.  
Růst Miami byl na počátku 20. století obrovský a to zejména díky povolení hazardních her a nepříliš zákazům. V druhé 
polovině 20. století se stalo jedním z největších Am. překladiští kokainu z Kolumbie, Bolívie a Peru. Drogy přinesly Miami 
miliardy dolarů a začaly zde vyrůstat prodejny luxusních automobilů, luxusní hotely apod.

Městu dominují vysoké mrakodrapy a mnoho nočních klubů, je také centrem ekonomiky, módy a hlavně rájem pro turisty. 
Miami je velmi multikulturní a přístupné, z hlediska národnostních menšin i sexuální orientace. Největší koncentrace bank 
je ve čtvrti Brickell a Downtown, umění se koncentruje ve čtvrti design district a jí přihlehlých, Little Havana nabízí pohled do 
kultury Kubánců a za jednu z nejpůvabnějších historických čtvrtí ve stylu art deco je považována South Beach (populární je 
nákupní ulice Lincoln Road Mall). Miami využívá veškeré druhy transportu a to s důrazem na leteckou a námořní dopravu. 
Přístav Miami je největší přístav výletních lodí na světě, často bývá nazvývám tzv. Branou do Ameriky. 

_ROZBOR MÍSTA
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_CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
_ROZMĚRY PARCELY v jejímž rozmezí je možné stavět jsou 200 x 150 m, 
je však možné zasáhnout i do okolí. Výškové rozdíly jsou zanedbatelné.

_SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 - parcela, 2 Flagler street (hlavní 
ulice Downtown, beží po ose s Noguchiho fontánou), 3 - Biscayne 
boulevard, 4 - Bayside tržnice, 5 Tina Hills pavilion (malé koncertní 
místo), 6 - Bayfront amphitheter (větší konzertní místo), 7 - přístav 
Miami (průmyslový i pro výlední lodě)

_Vizcaya je národní historická památka, vila se zahradami a přírodním 
lesíkem z roku 1916, jejíž majitelem byl  obchodník James Deering.

_Miami Marine Stadium je  první námořní stadion pro závodní čluny 
v USA z roku 1963. Architektem byl 28letý kubánec Hilario Candela.
  
_Freedom Tower je budova využívaná jako pomník Kubánské imigrace 
od Schultze and Weavera. 

_Bacardi Building je bývalé řiditelsví Bacardi v USA je landmarkem 
části Midtown. Její architektura je popisovaná jako moderní a tropická. 
Enrique Gutierrez

_LANDMARKY V MIAMI NYNÍ

_SOUČASNÁ ARCHITEKTURA V MIAMI

Přímo u Bayfront parku se nachází a orientačním bodem v záplavě 
mrakodrapů jsou:
_One Biscayne Tower 1974, Humberto Alonso, Pelayo G. Fraga & 
Associates with Enrique Gutierrez & Associates
_Southeast Financial Center je 55 pater vysoká kancelářská budova 
od Skidmore Owings & Merrill.

Další současné stavby:
_American Airlines Arena od Arquitectonica with 360 Architecture
_New World Center - stavba od Franka Gehryho a součást New 
World Symphony America’s Orchestral Academy
_Adrienne Arsht Center for the Performing Arts - situováno na 
Biscayne Boulevard ve čtvrti Omni. Cesar Pelli
_111 Lincoln Road / Herzog & de Meuron
_Miami Beach Soundscape / West 8

_ORGANIZATION DAWNTOWN MIAMI

Jedná se o združení které každoročně pořádá ideovou soutěž 
do čtvrti Downtown v Miami. Jeho mise je vytvoření čtvrti plné 
kreativní architektury a tímto i prosazení města ve světě. 
Architektonické soutěže od Dawntown Miami:  

1 / Landmark Miami 2013
2/ Floating stage 2011 - plovoucí stage v návaznosti na The Miami 
Marine Stadium 
3/ Seaplane Terminal 2010 - nový terminál hydroplánů
4/ Metromover station 2009 - stanice metra v blízkosti plánového 
Museum Park 
5/ Waterworks 2008 - budova čerpací stanice jako ikonická 
architektura na prominentní ulici
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Již na samém počátku mi bylo jasné, že nechci, aby landmark splynul 
s okolní výškovou zástavbou. Po několika analýzách a dotazování se 
osob, které místo navštívili, nebo pochází z USA a Evropských států také 
mimo ČR, jsem zjistila, že nejzapamatovatelnější a nejpopulárnější 
landmarky jsou historické, sochy, či přírodní úkazy.  

Miami je jedno z nejvýznamnějších přístavních měst v USA a proto se 
domnívám, že landmark města by jednoznačně měl mít vztah k vodě, 
navíc nahrazuji vodní prvek, Noguchiho fontánu. Po prozkoumání 
vodního života zjišťuji, že národní rybou je Marlin. Energetická ryba 
ladných křivek dosahující rozměrů až 5 metrů je mimo jiné spojená 
s příběhem Stařec a moře, který se odehrával právě na moři mezi 
Kubou a Miami. Občas může být viděna dále od pobřeží, jak vyskakuje 
nad vodní hladinu. 
Právě dále od pobřeží na vodní hladině by objekt vynikal a návštěvníci 
by si mohli vyzkoušet jaké to je chodit těsně nad hladinou. Spojením 
místa v parku určené ke stavbě s bodem uprostřed zálivu po ose 
Flagler street jsem došla k výslednému řešení. Návštěvníky dostanu 
z jednoho místa na druhé pod hladinou moře a to suchou nohou 
podmořským akváriem. 

Landmark zachovám symbolický a jednoduchý. Jedním otvorem se 
dostanu do moře a druhou se z něj dostanu na hladinu. Z parku a 
veškerého okolí uvidím pouze dvě díry. Jejich tvar trojúhelníku volím 
s myšlenkou dynamiky. Jakoby díra v parku nasávala člověka do moře, 
nechala ho projít úzkým vodním tunelem a zase ho postupně pomalu 
vypouštěla ven v moři a nechala ho vystoupat na vodní hladinu. 

Hlavní pozorovací úhly landmarku zamýšlím z výšky. Jako hlavní 
pozorovací body si stanovuji proto veřejně přístupné vyhlídkové plošiny 
naproti ležícího mrakodrapu 50 Biscayne,  hotelu InterContinental 
a hotelu Leamington. Z břehu a těsně před sestupováním do díry z 
parku by výsledný dojem měl působit minimalisticky, pouze jako lidé 
chodící po vodní hladině.

Výrazně viditelný z okolí bude landmark pouze v noci, kdy z něj  do 
výšky vystřeluje jehlan světla.

_KONCEPT ŘEŠENÍ
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IT´S SO MIAMI

DÍRA V PARKU       1. AQUA VSTUP           2. AQUA STĚNA            3. AQUA TUNEL                                 DÍRA VE VODĚ
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_VÝVOJ PROJEKTU

Vývoj projektu nastiňuje jak myšlenka 
propojení dvou děr do moře procházela 
tvarovou různorodostí a docházelo k jejich 
mírně měnícímu se využití v souvislosti s 
vodou a zelení.
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A_VSTUP / 1300 m²                     E_VÝSTUP / 2770 m²

A01 relaxační schodiště
B11 světlík do knihkupectví
C09 zásobovací výtah
C10 únikové schodiště
C11 veřejný výtah

E01 bezpečnostní komora
E02 vodní čerpadlo
E03 stoupání po rampách
E04 vyhlídková plošina 
E05 osvětlení
E06 odvod dešťové vody
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A_VSTUP / 1300 m²                          B_INFOCENTRUM / 2540 m²                   C_RESTAURACE / 2520 m²                                           D_VODNÍ TUNEL /1565 m²                            E_VÝSTUP / 2770 m²

A01 relaxační schodiště B01 lounge/ výstavní prostor
B02 prodej lístků
B03 infocentrum
B04 knihkupectví
B05 toalety muži + vozíčkáři
B06 toalety ženy + vizíčkáři
B07 šatna
B11 odvod dešťové vody, sklad

C01 most k akváriu
C02 restaurace pro 230 osob
C03 kavárna pro 120 osob
C04 panoramatická stěna do moře
C05 pódium
C06 bar s obsluhou

D01 cesta tunelem pro vyřejnost
D02 záplavová komora
D03 atmosféra - zužení skal
D04 atmosféra - písek
D05 atmosféra - korály
D06 atmosféra - mořská tráva
D07 ventilace

E01 bezpečnostní komora
E02 vodní čerpadlo
E03 stoupání po rampách
E04 vyhlídková plošina

C07 výtahová plošina
C08 zázemí- kuchyň
C09 zásobovací výtah
C10 únikové schodiště
C11 veřejný výtah
C12 chodba a sklad
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A_VSTUP / 1300 m²                          B_INFOCENTRUM / 2540 m²                   C_RESTAURACE / 2520 m²                                           D_VODNÍ TUNEL /1565 m²                            E_VÝSTUP / 2770 m²

A01 relaxační schodiště B01 lounge/ výstavní prostor
B02 prodej lístků
B03 infocentrum
B04 knihkupectví
B07 šatna
B08 zázemí pro chovatele ryb
B09 záplavová komora
B10 akvárium
B12 světlík do knihkupectví

C01 most k akváriu
C02 restaurace pro 230 osob
C03 kavárna pro 120 osob
C09 zásobovací výtah
C10 únikové schodiště
C11 veřejný výtah
C12 chodba a sklad

D01 cesta tunelem pro vyřejnost
D02 záplavová komora
D03 atmosféra - zužení skal
D04 atmosféra - písek
D05 atmosféra - korály
D06 atmosféra - mořská tráva

E01 bezpečnostní komora
E02 vodní čerpadlo
E03 stoupání po rampách

C13 kotelna
C14 vzduchotechnika
C15 strojovna - chlazení
C16 náhradní zdroj el. energie
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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

_Zadání bakalářské práce

Zadání projektu vychází z celosvětové architektonické soutěže (http://dawntown.org), jejímž cílem bylo vytvoření 
architektonického díla jako indikátoru a symbolu města. Kritéria návrhu nejsou příliš konkrétně stanovená a architektovi 
se ponechává volná ruka. Ikonická stavba by měla podpořit marketing města, neměla by se zbavit přilehlého parku, ale 
naopak ho zlepšit a podpořit. Zásahy do okolí nejsou vyloučené. Stavba nebude sloužit pouze jako socha, ale očekává 
se také zvolení širšího využití. Součástí soutěže je návrh osvětlení landmarku, popřípadě i marketingové využití. Cílem 
projektu je navrhnout symbolickou stavbu pro město Miami v lokalitě Bayfront Park ve čtvrti Down Town.

_Stavební program

Stavební program si volím sama a je součástí práce. Jedinou podmínkou soutěže je nevytvořit pouze sochu.  Vzhledem 
ke svému konceptu, zanechat maximální plochu parku a orientovat se na moře, vytvářím kombinaci podmořského 
světa s vyhlídkou z hladiny moře. V parku je pouze vstup do moře. Všechny ryby, vegetace a další živočichové jsou 
výhradně lokálního charakteru. Nejedná se o muzeum, nýbrž o silný zážitek z podvodního světa Marina bay.

_Charakteristika území

Pozemek je v samém srdci Miami a je velice dobře napojen na hromadnou i individuální dopravu. Vedle parku je 
stanice městské nadzemní dráhy,stanice autobusů a několik parkovišť. Park bez jakéhokoli výrazného vyvýšení, z 
východní části hraničí po celé délce s Biscaynským zálivem a ze západní strany je místo obkopeno výškovou zástavbou 
která dosahuje výšky 230 metrů. Podloží je tvořeno částečně pískem a je mírně nestabilní. 

_Urbanistické řešení

Navržený ladmark je ve své podstatě průchozí cesta stupňujících se zážitků, které následují za sebou na jedné ose, 
kterou mi udává Flagler street.
Hlavní přístup do objektu je z parku a to ze 3 světových stran, mimo východu, tedy moře. V mém návrhu dochází  k 
tvarovému přetvoření kruhového charakteru kolem bývalé fontány, nicméně základní osy parku nechávám beze změny 
včetně povrchů a vegetace. Díky střetu 3 cest se jedná o funkční pěší komunikační uzel a tedy i místo setkávání.
Změnou v panoramatu budou 2 symetrické uměle vytvořené tělesa materiálově splývající s okolím a  dosahující výšky 
3,5m. Skrývají 3 výtahy, únikové schodiště a technické zařízení jako nasávání vzduchu apod. K těmto uměle vytvořeným 
kopcům vedou z boku příjezdové cesty, které nijak neruší dojem z velkorysého prostoru kolem vstupu a je tak možno 
zásobovat akvária i restaurace bez omezení. 
 Definuji nový veřejný prostor a to zejména tak, aby se hodit k pozorování landmarku. To se může dít buď ze země 
a efekt bude “díra do země a lidé chodící po hladině moře”, či ze mnou vybraných veřejně přístupných vyhlídkových 
plošin mrakodrapů (taktéž ze tří směrů - naproti ležícího mrakodrapu 50 Biscayne,  hotelu InterContinental a hotelu 
Leamington). Odsud budou vidět 2 otvory do země. Jiný efekt nastává v noci, kdy landmark bude vidět z velké dálky 
jakožto světelný jehlan vycházející z moře. Naopak vstupní trojúhelník bude v kontrastu k němu osvětlen pouze plošně.  

_Hmotové řešení
Objekt je tvořen 5 ti hlavními objemy. 2 slouží k nástupu a výstupu pod mořskou hladinu tzv. „díra do země a díru do 
vody“a jsou jako jediné viditelné z okolí.  Díra do vody má tvar dvojitého komolého jehlanu. Tři z hlavních objemů slouží 
pro vodní zážitky pod mořskou hladinou. 

1. Vstup s panoramatickými akvárii jakožto vstupní branou do moře
2. Podmořská restaurace a kavárna se stěnami do otevřeného moře
3. Podmořský tunel s dvojitým sklem (jsou vidět uměle pěstované ryby i ryby v moři)

_Platforma

Půdorysně se jedná o 2 rovnostranné trojúhelníky. Menší v parku o délce strany 55m a větší v moři o délce 80m. Zasta-
vuji pouze malé území parku a to v místě Naguchiho fontány, kterou je součástí zadání nahradit. V parku tvořím vstup 
do podmořského světa, který je umístěný přímo v moři pod vodní hladinou.

 

Prostor pro vodní zážitky dosahuje do vzdálenosti téměř 200 metrů od pobřeží a vyvrcholení cesty přichází v podobě 
stoupání z moře nad hladinu v 2. trojúhelníku, tedy v 2. polovině landmarku. Pomocí ramp se zde člověk dostane z 
-12m do + 0,2 m těsně nad vodní hladinu téměř uprostřed zátoky. Výškový profil stavby je proměnlivý. Samotná díra 
do vody dosahuje v nejhlubším místě až 28 metrů.  Restaurace jsou ve výškové úrovni -11,8 metru a zbytek objektu se 
drží na -10,5 metrech.

_Architektonické a dispoziční řešení

Stavba obsahuje vstupní halu, kavárnu, restauraci, podmořské akvárium a plovoucí objekt ve vodě s vyhlídkovou 
plošinou. Budova je z převážné části stavba umístěná pod zemí, či pod vodou. Je jednopodlažní s výjimkou poklesu půl 
patra do restauračního zařízení a kuchyňského zázemí. 

_Materiálové řešení

Materiálové řešení je zvolené tak, aby bylo schopné odolat přímořskému prostředí, či přímo mořské vodě. Barevnost 
je omezena na odstíny bílé a šedé, vzhledem k vyniknutí mořských akvárií a zeleni v parku. Základním materiálem je 
vysokopevnostní pohledový železobeton UHPC (Ultra-High Performance Concrete) v kombinaci s stronsnatobarnatým 
cementem (vápník je v tomto případě nahrazen baryem nebo stronciem). Doplňkové a pomocné materiály (myšleno 
akvária, zábradlí, plochy na sezení na schodech atd.) jsou převážně vyvedeny z nerezavé oceli v kombinaci s lepeným 
sklem, či dřevem.

_ Konstrukční a materiálové řešení

Svislé nosné konstrukce tvoří kombinovaný systém stěna sloup. Sloupy mají průměr 500 mm, stěny 700 mm. Soustava 
sloupů je na rastru 10x10 metrů. Podle daných prostor jsou sloupy vysoké 9 nebo 7,5 metru. 

Vodorovné nosné konstrukce  jsou řešeny předpjatými železobetonovými nosníky. Stropní konstrukce má výšku 50 cm. 
Dle místa využití nesou 1 metr vysokou vrstvu zeminy (sloupy 9m), nebo mořskou vodu mořskou vodu do 2-3 metrů 
výšky (sloupy 7,5m).

Železobetonová základová deska má tloušťku 1m a je vzhledem k částečně nestabilnímu podloží upevněná  pomocí 
tahových plovoucích mikropilot umístěných vždy pod sloupem, či po 10ti metrech. Mikropiloty mají injektovaný kořen 
o délce 10 metrů. Podlahy v interiérech jsou průmyslové - lité nebo z leštěného betonu.

Ohledně výstavby bude objekt rozdělen do několika menších celků, které se v závěru spojí na místě. Tyto celky budou 
vyrobeny a dopraveny z nedalekého přístavu.

Vstup a infocentrum

Schodiště je železobetonové a místy ozvláštněné zabudovanou extenzivní zelení (okrasnými travinami se 20 cm 
speciální směsi zeminy), či dřevěnými rošty tvořící plochy k sezení na schodech. Místy je kryta betonovými dlaždicemi 
na vrstvě zeminy, místy zelení. Kvůli možnému poklesu objektu je kolem celého trojúhelníkového schodiště pás 1,5 m 
dřevěného roštu, aby dorovnával výškový rozdíl.

Světlá výška prostoru infocentra je 9,5 m metru. Do tohoto prostoru proniká denní světlo skleněnými stěnami kolem 
vstupního trojúhelníku. Jedná se o  vysoko pevnostní ditermální sklo. V podestě schodiště je umístěn jeden pochozí 
světlík o rozměru 24m² vedoucí do prostoru knihkupectví. 

Restaurace

Nosná konstrukce je totožná s infocentrem, jen s rozdílem světlé výšky, která je zde pouze 7,9 m. Konstrukce musí  v 
tomto případě přenášet větší zatížení než infocentrum. 



Mezi restaurací a kavárnou je umístěn dělící můstek, pod kterým jsou rozvody vzduchotechniky, elektřiny a dalšího. 
Oba prostory jsou rozděleny na více částí pomocí betonových podií, která umožní návštěvníkům lepší výhled na pano-
ramatická akvária a panoramatická stěna přímo do moře.  

U akvária i stěny do moře jsou použity  vysokopevnostní lepená skla o tloušťce 10 cm. Po 3,7 metrech jsou zvenku 
vyztuženy  skleněnými předpjatými nosníky 30x50cm. Kolem plochy celého zasklení je navíc předpjatý železobetonový 
rám o rozměrech 70x40 cm.

Za panoramatickými akvárii je v úrovni -7,2 m zázemí pro chovatele ohraničené nosnými stěnami. Každé akvárium má 
svoje zázemí a to je na stejné výškové úrovni jako technické zázemí celého objektu. Chovatele se přímo do akvária dos-
távají buď shora, kde je 70cm vzduchová mezera, či při potřebě většího nákladu přes tzv. záplavovou komoru. 

Zázemí kavárny je v úrovni -11,52 a zázemí restaurace -11, 86 m. Jedná se o zcela oddělené provozy. Přístup do zázemí 
je výtahy z parku, od baru restaurace a kavárny a přes únikové chodby z vstupní haly infocentra. Z restaurace je přístup 
do zázemí vodního tunelu. 

Podvodní tunel

Jedná se prakticky o použití dvou tunelů z lepeného skla pod vodní hladinou. Jeden tunel ve tvaru hada je pro lidi a 
nad ním je druhý tunel ve tvaru kvádru pro uměle držené ryby. Těsně okolo něj je moře. Dochází tak k průniku světla a 
navíc i vyrovnání tlaků mezi mořem a akváriem, protože nevyužívám žádné vzduchové mezery. Mořská voda a voda v 
akváriu je tatáž, pouze vyčištěná filtry. umístěnými po celém spodním obvodu akvária. Potápěči se do vodního tunelu 
dostanou jedině přes zaplavovací komory.  

Tunely jsou zasazeny do železobetonové desky o výšce 80cm. Kvádrový skleněný tunel  80x20x6m je z vnější strany 
podpořen předpjatými skleněnými rámy o profilu 70x30 cm.
Mořský svět v tunelu je z pohledu atmosfér rozdělen do 4 částí (zúžení útesy, písek, korály a mořská tráva), přesto je 
snahou co největší optické spojení vnitřní a vnější mořské krajiny v okolí. 

Tunel pro lidi je kruhový a jeho průměr je 5 metrů. 3 metry výšky jsou vyhrazeny pro návštěvníky a 2 m pro technické 
zázemí tunelu.  Stejně jako v prvním případě se jedná o použití lepeného skla a síle 7 cm. 

Propojení pevné a plovoucí části

Technicky náročnou částí je propojení pevně ukotveného akvária a plovoucího objektu, který se zhruba o 1 metr 
zvedá a klesá. Je využito vícevrstvého materiálu a počítá se s principem pohybu harmoniky. Jedním z řešení může 
být i kombinace ocelových kruhů a teflonu s pružným polymerním materiálem. Na podlaze by byly umístěny lamely, 
aby docházelo plynulému vyrovnání výšky. Tato část by zároveň sloužila jako zaplavovací komora v případě, že přijde 
hurikán a plovoucí objekt se z bezpečnostních důvodů zatopí. Zde využiji dvoje dveře šíře 30cm.

Plovoucí objekt

Plovoucí objekt ve tvaru dvou komolých jehlanů je vyroben jako monolitická železobetonová bílá vana, čímž je zajištěna 
vodotěsnost objektu. Mezní stav šířky trhlin jsou 2 mm. V běžném provozu se jeho horní hrana bude držet vždy pouze 
20 cm nad vodní hladinou.
Pomocí hydraulických válců se jehlan zvedá a klesá dle stoupaní hladiny až o 2 metry (běžné využití bude jen 1m). 
Válce jsou zasazeny do tzv. železobetonového sedla, které je ukotveno pomocí mikropilot. Pod každým ze 3 válců jsou 
3 mikropiloty. 
Uprostřed objektu je umístěné vodní čerpadlo, sloužící pro případ částečného zaplavování v podobě velkých vln. 
Přebytečná voda je sváděna pomocí kanálků po stranách ramp až  do nejnižší části objektu k čerpadlu. Pro záměrné 
bezpečnostní zatopení celého objektu počítám s využitím silnějšího externího čerpadla.
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V kříži rozvodů jsou vedeny “mokré” (kanalizace) i “suché” (elektroinstalace) rozvody.

_Větrání
Objekt je kromě částečného přirozeného odvětrávání odvětráván nuceně a proto jsou zde použity nástěnné klimatizační 
jednotky, které zajišťují větrání. Jsou umístěny pod stropem v kavárně a restauraci a  v technickém podlaží pod teré-
nem je umístěna strojovna chlazení, kde jsou kompresory a kde se bude voda ochlazovat na 5-6°C a bude se čerpat do 
klimatizačních jednotek. Odpadní teplo se může použít na ohřev teplé vody(centrální).
Čerstvý vzduch se nasává v obou směrech. Za normálního provozu přes objekt v moři, ale v případě jeho zaplavení je 
možné ho nasávat i v opačném směru. 

_Vytápění
Vytápění ani přehřívání objektu by v případě Miami neměl být problém, protože objekt je z velké části pod vodou a 
teplota vzduchu je zde konstantní mezi 20-30 stupni po celý rok. 
Projekt je nicméně vybaven kotelnou a podlahovým vytápěním. 

_Elektroinstalace
Náhradní zdroj elektrické energie je umístěn v technickém zázemí a rozvody jsou vedeny pod podlahou v kříži rozvodů.

_Požární bezpečnost a bezpečnost v rámci zaplavení
Budova je rozdělná na tzv. požární úseky, které řeší dle potřeby buď oheň nebo zaplavení. Samozřejmostí jsou dvoje 
za sebou jdoucí požární/ záplavové dveře(šířka 30cm) a zajištění větrání pro jednotlivé úseky zvlášť. Valná část objektu 
je navržena jako podzemní prostor, proto jsou nedílnou součástí také požární schodiště, výtahy a přístup k plovoucím 
vestám.

_ Bezbariérové řešení
Celý objekt je horizontálně i vertikálně bezbariérový. Lidé s omezenou schopností pohybu překonají výškový rozdíl 
pomocí dvou výtahů umístěných v bočních částech objektu. V budově je pouze jediný výrazný výškový pokles a to do 
restaurace a kavárny. Pokles je řešen svislou zdvihací plošinou. Na závěr handicapované čeká identický zážitek jako 
ostatní návštěvníky, aneb po rampách stoupají na vodní hladinu uprostřed moře. 

_Vertikální komunikace
K využití vertikálních komunikací dochází na 5 ti místech a to v podobě:
1/ hlavního přístupového schodiště
2/ 2x bočního vstupu z parku (výtah pro invalidy, čistý a špinavý výtah pro zásobování a únikové schodiště)
3/ schody a zvedací plošina do restaurace a kavárny
4/ rampy pro vystoupání nad vodní hladinu.

_Energetické řešení
Budova se nachází pod zemí a její hlavní části jsou z železobetonu. Plocha ditermálního skla  u vstupu dbá na tepelně 
izolační vlastnosti.

_Světelné řešení

Landmark bude v noci vidět z velké dálky jakožto světelný jehlan vycházející z moře. Naopak vstupní trojúhelník bude 
v kontrastu k němu osvětlen pouze plošně.  K osvětlení landmarku budou použity tzv. Konvenční svítidla. K vytvoření 
požadovaného efektu jsou zabudovány do konstrukce po půl metru. Rozměry k zabudování jsou 60x60x100cm a celkem 
by se mělo využít 180 takových voděodolných světel spolu s kolektorem chlazení. Viditelnost závisí na meteorologických 
podmínkách. V ideálním případě by vzdálenost světla měla dosahovat výšky kolem 200 m. 
Prostor vstupního schodiště bude nasvětlen převážně nepřímými zdroji, Světla budou zabudovaná v zeleni, po krajích 
schodišť a hlavním zdrojem světla zde bude atrium s panoramatickými akvárii. Podvodní tunel bude nasvětlen po 
obvodu vnitřní části pro lidi a v detailech také přímo akváriích.
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_Bilance výměr
velikost pozemku k zastavění - 30 000 m²

zastavěná plocha v parku POD zemí  4 240 m²
zastavěná plocha v parku NAD zemí 1 300 m²
zastavěná plocha v moři 6 450 m²
plocha netto 10 970 m²

Jednotlivé prostory:
Díra do země - Prostor schodiště 1450 m2
Vstupní hala – 1600 m²
Zázemí pro návštěvníky 225 m²
Bookshop 225 m²
Aquaria  – vstupní brána s prostorem pro chovatele ryb 490 m²
Restaurace- 825 m², 230 osob
Kavárna 825 m² , 120 osob
Technické zázemí a zázemí kuchyně 2070 m²
Vodní tunel -1565 m²
Díra do vody – Prostor stoupání po rampách a vyhlídka – 2770 m²
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