DANIEL BORUCH

BUDOUCNOST LOMU ČSA
VÝZKUMNÉ CENTRUM ČNASA

Liniová stavba transportu Most - Jezeří bude na
území lomu doplněna stavbami s různou funkcí,
ale jednotným charakterem. V návrhu je nastíněna
pouze první fáze podoby osy, která by měla sloužit
jako odrazový můstek pro regeneraci zdejšího území.
Návrh počítá s postupným „zarůstáním“ konstrukce
zároveň s částečným zatopením lomu.

Navrhovaný komplex výzkumného centra se má
zaměřit na výzkum a vývoj v oblasti energetiky,
zvláštních forem zemědělství a dobývaní vesmíru. Pro
tento účel je rozdělen do několika na sobě nezávislých
klastrů, které jsou vzájemně propojeny lávkami v
určitých úrovních. Na panoramatické lávce, v úrovni
nula, se nachází hlavní vstup do komplexu, je zde
také umístěné auditorium a návštěvnické centrum
společně s administrativou.

2,5 km

Hlavním záměrem projektu je přivedení života a lidí
do dnes zdevastované krajiny povrchového lomu
ČSA. Ačkoliv do lomu zasahujeme nekompromisně
a v měřítku, které je krajině a zdejší technice blízké,
jedná se o zásah, který by měl pomoci území se
ze své minulosti vzpamatovat, ale zároveň na ni
nezapomenout.
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Ke každému klastru náleží několik tzv. researchboxů, vyměnitelných konstrukcí s různou formou
využití. Vyměnitelnost boxů tkví v jejich zdvojené
konstrukci, která může být pomocí pojizdných jeřábu
vyzvednuta a zasazena do komplexu. Research-box
bude sestaven, přepatrován a vybaven technikou dle
potřeby ještě před umístěním do konstrukce.
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PANORAMATICKÁ LÁVKA
lávka procházející nad celým lomem,
spojení Komořany - Jezeří

„NÁMĚSTÍ“
hlavní vstupní bod komplexu a přístup k zastávce

KLASTR „B“
výzkum možností pěstitelství
v nehostiných podmínkách

KLASTR „S“
výzkum, vývoj a řízení
vesmírných technologií

KLASTR „E“
výzkum v oblasti energetiky
a jeho aplikace

AUDITORIUM
návštěvnický objekt se sály
pro přednášky a výstavy

CYKLOSTEZKA
okružní cesta lomem propojující zaniklé
obce a těžařskou minulost oblasti

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ
konstrukce a princip dovoluje objekt v
případě potřeby rozšiřovat přístavbou
dalších klastrů

RESEARCH-BOX
box nahrazován pomocí
pojizdných jeřábů

AXONOMETRIE KOMPLEXU VÝZKUMNÉHO CENTRA

hlavní vertikální komunikace
od zástavky transportu

schodiště propojující
úrovně stavby

veřejná terasa se zelení

primární nosná konstrukce
ocel 2,0 x 2,0 m
sekundární nosná konstrukce
ocel 0,3 x 0,3 m

výjmutelný research box
vertikální pěstování
klastr biotického výzkumu,
laboratorní a technické zázemí

technologie

venkovní komunikace
propojující klastry

hygienické zázemí

vstupní hala s vertikální
komunikací klastru

klastr energetického výzkumu,
kanceláře a technické zázemí
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výjmutelný research box
energetického výzkumu

spojka research box
- zázemí
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RESEARCH-BOXY (VYJÍMATELNÉ OBJEMY)
Dvojitá ocelová konstrukce research-boxů zajišťuje možnost jejich výjmutí
pomocí jeřábu postavených na sekundární konstrukci. Variabilita boxu tkví v
možnosti vložení pater dle potřeby.
dráha transportu monorail

zavěšený transport typu monorail s panoramatickým výhledem na lom
dvoupatrový, kyvadlově jezdící, délka 30 m
ztužení konstrukce masivními ocelovými táhly

primární konstrukce pro vynesení zavěšené dráhy
čtvercové profily jekl 1,0x1,0 m

TERCIÁLNÍ KONSTRUKCE (OBJEMY)
Pevné objemy vznikají vkládáním dvourozměrných prvků do sekundární
konstrukce a jejich následným skládáním. Objemy jsou seskupeny do
klastrů, které slouží jako jednoltivé oddíly výzkumného centra. Tepelné
mosty jsou přerušeny pomocí iso-nosníků.
pohyblivé jeřáby pro manipulaci research-boxů
usazeny na pojezdové dráze
panoramatické lávka vedoucí nad celým lomem
průchozí šířka 9,9 m; zábradlí plné výšky 1,3 m

sekundární konstrukce pro vkládání a vynesení objektů
čtvercové profily jekl 0,3x0,3 m uspořádány do „mříže“
o velikosti oka 5x5x5 m

hlavní vertikální komunikace klastru
šířka 1,5 m; 15 stupňů v rameni

SEKUNDÁRNÍ KONSTRUKCE

research-box typu B (vertikální pěstování)

Sekundární konstrukce je tvořena ocelovými profil, které jsou spojovány do
mříže o velikosti 5 m. Konstrukce je samostatně stojící, ztužení je provedeno
v příčném směru po 25 metrech.

nosná vnitřní konstrukce research-boxu
ocel.-beton. spřažené stropy (beton do trapéz plechu)
ocelové profily HEB jako podpory
nosná vnější konstrukce research-boxu
čtvercový profil jekl 0,3x0,3 m
zavěšený fasádní plášť z polypropylenu kotvených na ocelový rošt

terciální konstrukce - pevné objemy
deskové prvky „obalující“ sekundární konstrukci interiérový
prostor izolován TI o min. tloušťce 200 mm v místě nasazení
iso-nosníku ocel-ocel

PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE

mezilehlé lávky jako komunikace mezi klastry

Primární konstrukce je tvořena masivními ocelovými sloupy, které podporují
příhradovou konstrukci vynášející dráhu transportu. Sloupy jsou umístěny
po 50 m.

průchozí šířka 4,7 m; zábradlí plné výšky 1,3 m

průběžné ocelové sloupy dováženy na stavbu v maximální možné délce
čtvercový profil jekl 0,3x0,3 m; montované spojky pro
vodorovné profily po 5 m.

fasádní plášť z polypropylenu kotvených na ocelový rošt

opěrná betonová zeď

průchozí úroveň parteru bude obohacena zelení

SCHÉMA KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ ŘEZ VE 3D

hlubinné založení pro každý sloup

