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P o d v û d o m í a rc h i t e k t a ,
m˘tus ãi skuteãnost

Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček

„Nebuìte posedlí budoucností – neznáte ji!“ (R. Scruton). Nebyli jsme posedlí budoucností. Budeme stavût v Písku na místech, kde povodeÀ v ‰edesát˘ch
letech srovnala âechovu ulici se zemí. PovodeÀ, nûco „vzdáleného“, pouze
zdÛvodÀovala ten nevzhledn˘ val a osamûlou budovu kina za ním vykukující.
To v‰e bylo vybudováno pﬁed ãtyﬁiceti lety v reakci na tehdy pﬁe‰lou povodeÀ.
Archál vymyslel, jak tam âechovu ulici s nábﬁeÏím znovu mít a protipovodÀov˘ val zboural. Musel. Val totiÏ ulici zalehnul. Po povodni v roce 1954 zvedli
bﬁehy do v˘‰e a cel˘ profil Otavy se zde roz‰íﬁil, aby ta pﬁí‰tí povodeÀ mûla
men‰í sílu. Men‰í!?
Stonásobnû vût‰í ji mûla! V‰ichni uÏ to víme. Hladina stoleté vody, ono známé
„Q100“, dle kterého v‰ichni projektujeme, bylo ve vteﬁinû jen pustou teorií.
MoÏná nám to mohlo dojít jiÏ na základû prvních zku‰eností s utopenou Moravou v ‰estadevadesátém roce.
A právû v tomto prvním povodÀovém létû, vyrazil architekt do kultovního ãeského Písku. Bez zaváhání – bez ohledu na to, co se dûje na zaplavované
Moravû - podepsal v ãervenci 1996 (sic!) smlouvu. Smlouvu na 5 obecních
domÛ v obnovené âechovû ulici, spolu s nábﬁeÏím a s náplavkou. Na dal‰í
povodeÀ, tﬁeba je‰tû za jeho Ïivota, jako na korelativ jeho tvorby opravdu
nemyslel. Posedl˘ budoucností tedy rozhodnû nebyl. AlespoÀ vûdomû ne.
Tohle jsme my architekti asi zaÏili skoro v‰ichni. Existuje jakési na‰e architektonické podvûdomí, které mnohdy pracuje nejen s námi, ale i za nás, aniÏ
bychom to tu‰ili. A kdyÏ tu‰íme, tak jen jako zajímavé téma nad sklenicí piva
ãi vína. Existuje? Asi ano, ale doopravdy? No, o tom chci ﬁíci pár slov.
Bylo nás tehdy, mimo mû, pût. Nejstar‰í syn Jarda, hl.inÏen˘r projektu Jirka
Zimmel, Tom Novák, Honza Laurich a prostﬁední syn Jenda. Kdyby celá stavba podlehla, nebo alespoÀ její ãásti, tak by asi nebylo o ãem psát. JenÏe ona
ta stavba na tu povodeÀ v srpnu 2002 ãekala. Samozﬁejmû, aniÏ by architekti, investoﬁi, o tom vûdûli.
Pﬁed vlastní prací na Dokumentaci k Územnímu ﬁízení jsem zaplatil ãtvrtmilionu renomované praÏské
firmû. Ta v srpnu 1996 zpracovala „Detailní dvojrozmûrné hydraulické posouzení nov˘ch staveb“.
Zástupci zmínûné firmy do‰li k závûru, Ïe nová
v˘stavba nezhor‰í prÛtoãnou situaci a i kdyÏ, jde
ﬁádovû o zv˘‰ení hladiny o „10 cm“ (!?). Mûli PC
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program, kter˘ pr˘ pouÏívá i NATO napﬁ.
pro simulaci protrÏení Vltavské kaskády.
Pﬁesné v˘poãty s nepﬁesn˘mi ãísly. KdyÏ
jsem se spojil 12.8.2002 s panem starostou Písku, JUDr. Lubo‰em PrÛ‰ou, tak jsem
se dozvûdûl, Ïe: „Va‰e mobilní pﬁekáÏky,
pane architekte, nevydrÏely, ale to je
jedno, voda uÏ je stejnû 2,5 metru nad
nimi a nad horním lemem protipovodÀové nábﬁeÏní zdi dimenzované pro
Q 100“.
Mûsto chtûlo v projektu nové zástavby
v pﬁízemí v‰ech domÛ na nábﬁeÏí voln˘
prostor a pod jednotliv˘mi domy garáÏe.
¤e‰ením byl monolit. sloupov˘ systém od
1.PP aÏ po 1.NP. Od druhého nadzemního podlaÏí pak teprve masivní zdûné
Pﬁíì po povodni
stûny bytov˘ch podlaÏí. Zástavba spolu
s nábﬁeÏím obloukovitû lemuje západní
bﬁeh Otavy. NároÏí domu na zaãátku fronty nové zástavby v jiÏním cípu se
v˘vojem projektu jaksi samovolnû zmûnilo v nûco, co tvarem pﬁipomínalo loì.
Respektive pﬁíì lodi rozráÏející jakoby masy vody valící se Otavy od jihu. Hráli
jsme si na v˘znamové ikony architektury-lodû? Nejsem si tím zcela jist. SounáleÏitost s kolem tekoucí Otavou ano, ale prejudikovat faktickou funkci pﬁídû
lodi danou povinností rozráÏet vodní hladinu, zcela jistû ne. Zajímavé je, Ïe
lidé po dokonãení celého areálu zaãali uÏ pﬁi jeho otevﬁení v srpnu 1999, ﬁíkat
stavbû prostû Titanik... Mûlo nás to trknout.
A vidíte. Pﬁesnû to se stalo. „Nebuìte posedlí budoucností – neznáte ji“! KdyÏ
jsem 15. srpna 2002 nav‰tívil na‰e domy, poznal jsem nejen stateãnost obyvatel Písku, ale i to, jak na‰e dílo vidûla vpﬁed se deroucí a nekompromisní
Otava. Moc jí nepﬁekáÏelo. Pﬁíì domu skuteãnû rozráÏela z jihu se deroucí
Otavu! Voda se pﬁelila pﬁes protipovodÀovou stûnu a vystoupila aÏ do v˘‰ky
2,5 m nad Q100. ZároveÀ zalila garáÏe a tím objekty zatíÏila a neskuteãnû
stabilizovala. Ano, „vysklila“ v‰echny sklenûné stûny obchodÛ. Ale tím si uvolnila cestu a vlastnû zcela volnû proudila kolem kruhov˘ch considiérov˘ch betonov˘ch sloupÛ pﬁízemí. Domy stojí na bﬁehu ﬁeky jen pouh˘ch pár desítek
metrÛ od její proudnice, byl tu velmi siln˘ proud. Ale prÛtok stavbami byl témûﬁ
bezodporov˘. Stavba obstála pﬁed povodní vlastnû 500-letou. Neprojektovali
jsme proti povodni domy, pouze protipovodÀovou stûnu nábﬁeÏí. Ale ony
povodni odolaly i domy.
Nestavûjme v krajinû tam, kam voda ãas od ãasu zachází. Voda ﬁek nadzvedává v onûch znám˘ch periodách svoje hladiny, jako
lidská hruì se zvedá a klesá pﬁi d˘chání. D˘cháme,
Ïijeme. A ﬁeky také. Ne katastrofa, Ïivot ﬁeky je po
tisíciletí stejn˘. NestÛjme jí v cestû. I kdyÏ vÏdy ustoupit nemÛÏeme. Tﬁeba v centrech mûst.
Jak stavût takové domy nám neporadila Ïádná renomovaná firma, ale ﬁeka Otava. Budeme podle staré
statistické hladiny stoleté vody Q100 projektovat i po
srpnu 2002?

Pﬁíì pﬁed povodní

Pﬁedpokládaná a skuteãná hladina Otavy
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