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Renovace usedlosti Šatovka a řešení nové hmoty a její dispozice
 
 Základním konceptem projektu je respektovat stávající budovu Šatovky a k tomu doplnit hmoty nové. Protože hmota Šatovky je celistvá  
a pro charakter údolí s usedlostmi typická, v rámci její renovace je tato zachována bez větších změn a je k ní jako doplnění zvolena hmota, která taktéž 
vychází jak ze samotné Šatovky, tak obecně z typické zástavby údolí, kdy většina domů má štítovou orientaci kolmo na svah. Cílem tedy bylo vytvořit 
jakousi „novou Šatovku“, ale ne zkopírovat hmotu doslova, nýbž ji volně parafrázovat tak, aby bylo jasné, že ze Šatovky vychází, ale jedná se o něco 
nového. Proto je nová hmota bez střední části - místo ní dvě křídla pomyslně uzavírá svah, který symbolicky odkazuje na svažitý terén okolí. Nová 
hmota má také jiný charakter než budova Šatovky - má rovné střechy a dřevěný plášť. 

 Novou hmotu tedy tvoří dvě křídla, z nichž jedno je vysunuté do popředí, protože tak spolu se vzrostlým ořešákem královským nacházejícím 
se ve východním cípu parcely uzavírají prostranství přes Šatovkou které se táhne i přes cestu až k potůčku - vytváří se tím tedy takové  uzavřené místo 
samo pro sebe - jakásí nika - v rámci celého údolí. 

 Kromě vytvoření této celkové niky, bylo záměrem taktéž vytvoření menších nik v rámci areálu.  Před Šatovkou bude obnoven dvůr, 
 do kterého jsou orientovány vstupy do veřejných prostor objektu a zároveň je do něj otevřená kavárna, která do nádvoří přinese živý ruch. Druhý,  
již soukromější dvůr pak bude vytvořen mezi křídly nové hmoty. Do tohoto dvora jsou taktéž orientovány vstupy do nového objektu, ale veřejný je jen  
z části - a to na terénu, kde se do něj otevírá restaurace. V 1. NP je pak už určen pouze pro obyvatele či jejich případné návštěvníky. 

 Tento  princip, že  na terénu přiléhajícím k cestě údolím jsou veřejně přístupné plochy a soukromé jsou pak na vyvýšené terase, se uplatňuje 
v celém areálu. Vytvořená terasa odpovída původnímu terénnímu zlomu, který se na parcele nachází a jasně rozděluje areál na veřejně přístupné 
prostory, které pak není třeba oddělovat od zbytku údolí plotem, a na prostory soukromé přiléhající k bydlení. 

 Při návrhu renovace historické usedlosti Šatovka byl brát zřetel nejen na zachování celkové hmoty budovy ale i na historické konstrukce, 
které v řadě případů slouží již více než  400 let - jedná se zejména o nosné zdi a vertikální komunikace - tyto jsou proto v návrhu v co nejvyšší míře 
zachovány. Kromě nosných prvků a schodišť jsou zachovány i valené klenby se zrcadlem ve východním křídle Šatovky. 

 S ohledem na zachování hmoty, jejíž dnešní podoba je výsledkem přestavby ve 20. letech 20. století, jsou zachovány i další prvky původně 
pocházející z této změny stavby - a to arkýře, které jsou navíc typickým prvkem pro zástavbu Šáreckého údolí, dále plastické členění omítky včetně 
předsunutého rámování oken v přízemí středního křídla. 

 Renovovaná budova Šatovky bude využita především jako veřejně přístupná část areálu a jsou do ní umístěny následující funkce: v přízemí 
se nachází foyer se šatnou a malým salónkem, kavárna, dětské centrum, poradenská část pečovatelské služby a půjčovna rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, dále pak společné zázemí pro zaměstnance. V patře objektu je pak foyer, z nějž se vstupuje do dalsího salónku či do multifunkčního 
sálu, jejž lze rozdělit na dva menší. Ve východním křídle je pak centrum pro seniory  a v západním kanceláře. Podkroví je věnováno obytné funkci,  
jak tomu bylo i před renovací. Sklep pod východním křídlem Šatovky bude taktéž renovován a bude moct býti využit jako další prostory pro worskhopy 
či menší výstavy.

 Jak již bylo výše zmíněno, nová hmota vychází z časti z tvaru Šatovky. Z části ale také reflektuje svoji funkci. Skládá se z podnože, která je 
zapuštěna v terénní terase a ze dvou křídel. Obě křídla jsou určena k bydlení - východní k bydlení skupinovému a západní k bydlení samostatnému.  
V podnoži jsou pak umístěny funkce, které mohou využívat obyvatelé obou křídel - nachází se zde restaurace přístupná jak pro obyvatele senior parku tak  
pro návštěvníky, pak velké foyer s recepcí  a přilehlým prostorem pro služby (kadeřnice), malá knihovna s počítačovou místností, garáže, kočárkárny 
a technické zázemí. Obě obytná křídla mají pavlačový charakter, kdy se z prosklenné chodby vstupuje do jednotlivých bytů/pokojů. situace 1:10 000
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