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Klíová slova 
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Anotace 
(eská): 

Návrh veejného prostoru, objektu, jež navazuje na pedchozí studie území (studie území 
potoka Rokytka a nový regulaní plán pro oblast Vysoany brownfield). Návrh se zamuje na nejslabší 
ást Vysoan brownfield, která je ale zárove místem s nejvtším potenciálem pro optovné využití – 
Vysoany brownfield severovýchod. Hlavním zámrem návrhu je ukázat možnosti udržitelného 
navrhování. 

Anotace 
(anglická):

The redevelopment of public space, buildings - connected to (rising from) the previous study of 
the area (Study of Rokytka watershed and new Regulation plan for Vysoany), focusing the weakest and 
at the same time the most potential part of the area = Vysoany brownfield northeast. Mainly to show 
possibilities of so-called sustainable design. 
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Úvod

návrh zástavby 
dle RP Vysočany

regulační plán 
Vysočany, brownfields 

ISLE výšková budova

studie území 
povodí Rokytky 

návrh šetrné budovy

vývin metodiky

uplatnění na příkladu

výšková budova ISLE

Udržitelné navrhování

Metoda návrhu

Hlavním záměrem návrhu je ukázat možnosti 
UDRŽITELNÉHO NAVRHOVÁNÍ  

v měřítku stavby = šetrná budova.  

Práce navazuje na předchozí studie území:
Studie území potoka Rokytky a Regulační plán Vysočany brown�eld 

Návrh se zaměřuje na nejslabší část Vysočan brown�eld, která je ale zároveň místem s 
největším potenciálem pro opětovné využití – Vysočany brown�eld severovýchod. 
Projekt řeší objemově zástavbu území dle RP, a především je

podrobně řešen nejvyšší objekt území -  I S L E .

cíle _ dodržení Regulačního plánu Vysočany brown�elds

 _ návrh dlouhodobě udržitelný s důrazem na symbiózu mezi budovou  
    a jejím okolním prostředím 
   ( z hlediska ekonomického, ekologického, sociálního a estetického)

Design založen na kritickém myšlení, zhodnocení území z hlediska navržených pravidel, 
podmínkách a možnostech daného území.

Využití alternativních metod navrhování modi�kovaných 

pro udržitelný design _ parametrické navrhování; 
parametry jsou de�novány potřebami udržitelného 
navrhování. Následné testování objektu.
(programy Grasshopper, Ecotect, Scia Engineer)

Praha Vysočany



01/ Studie území

Rokytka - the stream in the city

Regulační plán Vysočany brownfields

Stávající stav









04/ Parametry návrhu
Uvažované parametry

. . . a další

+/-
výhledy

osvětlení, oslunění, hloubka objektu

volnost dispozice

hodně podlahové plochy na 
malém pozemku

namáhání větrem

deformace vlivem teploty

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

nároky na parkovací plochy

otevírání oken ve výškách

např.:         parametr materiál fasády .  .  . inspirace 
ve volbách parametrů 
a váze rozhodujících 
kriterií v LEED

varianty/kriteria
železobeton
ocel

pevnost v tahu 

0
1

0
2

0
2

1
0

1
5

obtížnost realizace energie na recyklaci požární odolnost .  .  .

chlazení fasád, vytápění

technická infrastruktura

požární bezpečnost

návrh šetrné výškové budovy

komplexní proces!

sada parametrů určujících design 

multikriteriální analýzy (MCA)
variant parametrů 

proces výstavby

material
pro�t

výhledy
zeleň

funkce
přírodní podmínky

energie

emise

údržba

vztahy k okolí

estetika

pohodlí

historické dědictví
účinné technologie

Regulační plán
_výška a zastavěnost pozemnku
Stavební proces 
_ maximální rychlost výstavby s minimál-
ním dopadem na ŽP : prostorová stavebni-
ce
Materiál
_ cena, energie na výrobu, recyklovatel-
nost, lokální dostupnost, odolnost, vzhled, 
únosnost:  železobetonová konstrukce 
kombinovaná s ocelovou konstrukcí fasády
Pro�t developera
_ maximální podlahová plocha, reprezen-
tativnost, náklady na výstavbu, viditelnost 
pro nabídku reklam, maximální výhled: 
objem rosoucí do výšky
Výhled
_ výhled na vzdálené okolí, na blízké okolí
_ výhled na centrum Prahy, zeleň
Energie
_ minimální spotřeba, maximální produk-
ce při daných přírodních podmínkách:
využití kvalitních půdních podmínek pro 
tepelné čerpadlo, využití exponované fasády 
k využití solární energie
Údržba
_ snadná údržba objektu: samočistící 
fasáda, otevíratelná
Emise
_ světelné, energetické
Vodní hospodářství:
_ zachytávání  dešťové vody, oddělená 
kanalizace, systém bioswale

Zeleň
_ využití zeleně jako klimatvorného prvku 
(vlhkost, stínění), pozitivní psychologické 
účinky, domácí zahrádka: jižní terasy, lodžie
Funkce
_ využít pozitiva světových stran : sever 
o�ce, jih rezidenční bydlení
_ nabídnout moderní koncept pro lidi, jež 
mohou pracovat ze vzdáleného pracoviš-
tě, domova: SOHO
Vztah k okolí
_ chování budovy vůči okolním budovám, 
uliční čáře, veřejnému prostoru
_ orientace vstupů: hlavní kloněn k novému 
výstupu z metra, přístup z ulice Kolbenova, 
propojení s energomostem jako alternativní 
vstup
_ prolínání vnitřního a venkovního 
prostředí: terasy, obytná fasáda
_ hluk z ulice Kolbenova
Estetika
_ funkce a krása jdoucí ruku v ruce bez 
nadřazování
Komfort a pocity
_ osvětlení, stínění, tepelná pohoda 
(nepřímé zdroje tepla, chladu), měřítko, 
klima, user friendly užívání budovy, 
výhledy, bezpečnost, otevřený a soukromý 
prostor, zvuky (z exteriéru, zvuky budovy)
Přírodní podmínky
_ natočení k světovým stranám, větrné 
podmínky
Historické industriální dědictví
_ minulost místa



04/ Parametry   
  návrhuvyhodnocení a rozhodnutí

hlavní činitelé návrhu

schopnost zapojení výsledků do návrhu

kritické myšlení + parametrický model + 
analyzování budovy ve fázi studie

_ západní výhled na cetrum Prahy
_ vchody obráceny k výlezům metra
_ fasáda tlumící hluk z ulice
_ mix funkcí dle fasády ( jižní, severní)
_ plnění  regulačního plánu

výhledy

vztah k okolí

funkce

_ využití fotovoltaiky
_ tepelná čerpadla
_ fasáda jako zavětrovací prvek
_ fasáda dvojitá
_ tvorba stínění na jihu

vítr

_ maximalizace podlažní plochy 
směrem vzhůru
_ komfort

pro�t

energie

sluneční záření

_ prostorová stavebnice
_ kombinace ocel železobeton

materiál

proces výstavby
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