
Rekonverze nádraží Vyšehrad
David Seidler





                                                              
 

 
 
Prohlášení autora 
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl 
veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě 
vysokoškolských závěrečných prací.“ 
 
V Praze dne             24.5.2019                                                                  podpis autora-diplomanta 
  
 
                                                                                             
Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA ARCHITEKTURY 
 
AUTOR, DIPLOMANT: David Seidler 
AR 2018/2019, LS 
 
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: REKONVERZE NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD 
(ČJ) 
 
(AJ) THE EXTENSION OF THE VYŠEHRAD RAILWAY STATION  
 
JAZYK PRÁCE: 

 
Vedoucí práce:          
 
Oponent práce: 

 
                            prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA                                                                                   
Ústav: Navrhování III 
 
 

Klíčová slova 
(česká): Konverze, Vyšehrad, student,  

Anotace 
(česká): 
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studentský klub. Zároveň řeší přilehlé pozemky formou návrhu studentského 
bydlení a univerzální administrativní budovy.  

Anotace (anglická): 
The design deals with the adaptation of the old railway station to the 
student club. The side land is used for the student housing and the universal 
administration building  



prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA vedoucí práce
Akad. arch. Michal Šrámek asistent

FA ČVUT 
květen 2019

OBSAH

ANALYTICKÁ ČÁST

Historie místa 
Mapování prostředí, širší vztahy 
Podmínky území 
 

NÁVRHOVÁ ČÁST

Koncept 
Schwarzplan 
Situace 
A - Studentské bydlení 
B- Studentský klub 
C - Administrativní budova Vyšehrad

ZDROJE



ANALYTICKÁ ČÁST



1845

1884

1920 - 24

1938

2018

budoucnost

koncepční rozvaha 
IPR počítá se zřízením 
železniční zastávky Vyšeh-
rad západním směrem blíže 
k Vltavě. Také je počítáno 
s rozšířením kolejového 
tělesa o třetí kolej jižním 
směrem



pozemky, pro návrh jsou využívány pozemky railcity a pozemek SŽDC

bydlení okolo Albertova

Pozemky josu sevřené mezi tramvajovou a vlakovou tratí. Vlaková trať je oproti ulici ve výšce 3 
metrů. 





pohled boční a řez

řez podchodem

prvn9 patro z ulice, přízemí od kolejí

druhé patro z ulice



přízemí z ulice, suterén od kolejí

řezy

pohled z ulice

pohled od kolejí



Fotodokumentace území

budova hotelu Inn Prague

výtoňský most, kov nad 
řekou

nárožní věž vstupuje od prvního 
patra do řešeného pozemku

pohled na svah západní parcely 
přilehlé nádraží

boční fasády nádraží zahra-
bané ve svahu

škola, barevnost omítkynad horizontem Vyšehrad z 
ulice Vinařického



NÁVRHOVÁ ČÁST

Lokalita je řešena třemi samostatnými objekty. A - studentským bydlením, B - konverzí nádraží Vy-
šehrad na studentský klub a C - administrativní budovou.

S plánovanou zastávkou vlakové trati má lokalita okolo nádraží Vyšehrad potenciál stát se dynam-
icky se rozvíjejícím místem. Už teď je dobře napojena na centrum tramvajovou tratí (Albertov - > 
Václavské náměstí 10 min.). S plánovaným rozšířením kampusu univerzit Albertov se vytíženost 
území nepochybně zvýší. 

“Pro budovu Globcentra, kde bude i menza, se počítá s kapacitou přes tisíc zaměstnanců a zhruba 
850 studentů. Objekt Biocentra má sloužit šesti stovkám vědců a pedagogů a přibližně stejnému 
počtu studentů.” 1

Navrhuji tedy posílit bytovou funkci v lokalitě a to specificky pro studenty, o kterou je v Praze čím dál 
tím větší poptávka a plánované změny v areálu Albertov s sebou jistě přinesou zájem o tento druh 
bydlení věnovaný studentům, postdoktorantům a jiným mladým akademickým pracovníkům.

Administativní budova představuje typ objektu, který snese blízké posazení u železnice.  

 

 1 https://www.e15.cz/domaci/univerzita-karlova-odstartovala-stavbu-kampusu-za-2-4-miliardy-korun-935498
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PRAHA VYŠEHRAD

severní pohled  1:500
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Inspirace

Sergison Bates 
 architects 
Urban house

SCHULTZ Building  CPDA 
Arquitectos 1

DaM architekti, bytový dům 
s tělocvičnou na |Peterském 
náměstí, Praha

A Studentské bydlení

Bytový dům převážně pro stu-
denty, postdoktoranty, či jiné 
akademické pracovníky, nabízí 25 
malometrážních bytů, garsonek, o 
ploše obytných  místností 20,1 m2 a 
22,4 m2. Koupelny je možno vybavit 
pračkou. Přízemí tvoří vstupní pros-
tory s kolárnou, technickou  místnos-
tí, sklady a komerční pronajimatelnou 
plochou o výměře 108 m2. 

Hmota domu je v nárožích “prokousá-
na” lodžiemi o ploše 4.3 m2. Dům 
se zakusuje do terénu na východní 
straně pozemku. Skrze vnitřní scho-
diště je přístupná zahrada zbylé části 
parcely s potenciálem rozsáhlejších 
zahradních úprav. 

Mikroprogram studentského pokoje M.I.T,  
Steven Holl Paralaxa



typické patro 1:200

první patro 1:200
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řez příčný 1:200

probarvené betonové fasádní dílce

konstrukčně se jedná o kombinaci železobe-
tonové a vyzdívané konstrukce. Plášť je tvořen 
provětrávanou fasádou obloženou betonovými 
panely v požadovaném probarvení. 

rámy oken a dveří, hliník černý



B Studentský klub

Prostory bývalé secesní budovy nádraží 
Vyšehrad jsou svou velikostí od 12 m2 
po 39 m2 snadno adaptovatelné na indi-
viduální i týmové studovny. 

Přízemí budovy se otvírá veřejnosti ka-
várnou a možností posezení v zahradě 
vedle nádraží. 

V patře se nacházejí prostory studoven 
se zachovalou možností vystoupení ven.

Návrh se snaží zasahovat minimálně 
do stavební podstaty budovy. Pokud je 
bouráno je to případ “vyčištění” prosto-
ru jako ve druhém nadzemním podlaží, 
nebo zprůchodnění půdorysu. Třetím 
aspektem je světlo, které se snažím 
přivádět do neosvětlené jižní části po-
mocí rozšířených otvorů po původních 
anglických dvorcích.



1. floor

39.8 m2
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2. patro 1:200

bourané konstrukce

nové konstrukce
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recepce

kavárna

Svobodova

zázemí kavárny

technická místnost
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PRAHA VYŠEHRAD

pohled severní 1:250
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VYŠEHRAD.

east view

VYŠEHRAD.

pohled východní 1:250

pohled západní 1:250

Academy of Arts Maastricht, WAA architects
příklad použití sklobetonového stropu i podlahy

rámy oken a dveří, hliník černý



C Administrativní budova Vyšehrad

S přilehlými volnými pozemky na západ od nádraží se návrh vypořádává umístěním univerzální 
administrativní budovy s obchodním parterem. Budova opisuje hranice pozemku s vyjímkou strany 
u nádraží. Zde ponechává volný průhled od ulice Vinařického stejně jako je zachován průhled na 
Vyšehrad skrze ulici Na Děkance. 

Budova přejímá dvoupodlažní sokl od budovy přilehlého hotelu Inn Prague a navazuje na patrová 
křídla nádraží. Druhé a třetí patro je odděleno od soklu římsou a je tvořeno drobnějším rastrem 
sloupů obvodového pláště. 

Budova je plánovanájako univerzální s možností využít půdorys jako open space či pro buňkové 
kanceláře. Patro lze pronajmout jednomu, nebo dvěma různým nájemcům. 

kancelářské plochy a možnost dělení

inspirace

obchodní plochy v přízemí

1 028 m2

656 m2

372 m2

282 m2

429 m2

241 m2

Caruso St John Architects
Europaallee Baufeld E, Zurich

Peter Märkli 
Kancelářská budova Picasso Center, Basilej

Josef Pleskot
Nové ústředí ČSOB v radlicích
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Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet obložený v přízemí a patře betonovými panely. Ve 
zbytku pater je pak plášť tvořen obkladem z měděného plechu předem oxidovaného. 

měděný plech oxidovaný

fasádní betonový panel

rámy oken a dveří, hliník černý
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