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1.DŮM-SKLENÍK

 Myšlenka SKLENÍKU se 
zrodila hned během prvních dnů 
semestru v návaznosti na rešerše 
ekologické architektury. Při hledání 
zeleně v zapojení do architektury 
jsem narazila na skleník sloužící 
jako letní dům – Casa de Invierno – 
a věděla jsem, že to je ta cesta.  
Že skleník bude to pojítko mezi stu-
denty a veřejností, mezi hlavní funk-
cí studentského bydlení a parterem 
a doplňkovými funkcemi, mezi 
městskou ulicí a parkem. Nejprve 
to byl spíše dům se skleníkem, pak 
se z toho ale vyvinul dům-skleník. 
Dům, který je uzavřen skleníkem. 
Dům, který je propojen skleníkem. 
Dům, který je skleníkem prorostlý.
 Skleník se stal centry domu. 
Je to místo hlavního vstupu, je to 
místo, do kterého ústí všechny 
chodby a kde se rozšiřují, aby vy-
tvořily komunitní zálivy pro studen-
ty. Ať už živé, jakými jsou kuchyňky, 
tak klidné – relaxační balkón přímo  
ve skleníku. Skleník je to +,  
které funguje jako ten nejlepší dů-
vod, proč si vybrat právě student-
ské bydlení v Pragovce.

Casa de Invierno (Lorenzo Alvarez Arquitectos), México
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SKLENÍK = POJÍTKO

 Hlavní skleník vsazený do studentského 
bydlení sice na první pohled vypadá jako prvek 
rozdělující, ale opak je pravdou. Skleník, který je 
volně průchozí a ve kterém jsou umístěny vstupy 
do bydlení, zde slouží jako POJÍTKO. Pojítko  
pro vazby sociální: studentů a veřejnosti.  
Pro vazby horizontální: v úrovni terénu městská 
ulice a park, v úrovni nadzemních podlažích  
pro propojení bydlení skrz můstky. Pro vazby 
vertikální: parter a pobytová střecha pro všechny 
a bydlení pro studenty.

SITUACE M 1:6000

URBANISTICKÝ NÁVRH 
 
 Urbanistickou studii, kterou jsem se ve své diplomové práci rozhodla následovat a do které 
zasazuji svůj návrh, je studie od Pavel Hnilička Architects+Planners z listopadu 2020. 
 Studentské bydlení do areálu Pragovky rozhodně patří. Záměrem je vytvořit zde moder-
ní mladou čtvrť se zaměřením na umění (myšlenka Art Districtu), která bude pulzovat a oživí nyní 
mrtvé bývalé průmyslové území. Mladí lidé, kteří by si toto studentské bydlení vybrali, tak mohou 
být buď umělci, kteří budou tvořit v rámci hal v areálu a mít tak vše na dosah, anebo také studenti 
pražských vysokých škol, neboť dopravní dostupnost je velmi dobrá – zastávka metra B Kolbenova 
se nachází nedaleko areálu.
 Za půdorysnou stopu pro umístění studentského bydlení jsem si vybrala „elko“ v jižní části 
areálu u parku Rokytka vedle Haly 19, kterou jsem již kdysi zpracovávala v rámci ateliéru souboru 
staveb. Toto místo jsem zvolila, protože se objekt nachází v centru dění, přesto budou fasády oto-
čené do parku klidné a ideální pro studium a odpočinek. 
 Půdorysnou stopu jsem si nicméně trochu upravila. Změnila jsem poměr hloubky traktů 
a delší část „elka“ protáhla kvůli vložení skleníku. Ten je vsazen do hmoty přesně tak, aby zakončo-
oval osu ulice, která k objektu směřuje od severu, a lákal tak kolemjdoucí dovnitř. Také pobytové 
schody u východní fasády jsem upravila, aby lépe navazovaly na můj návrh.
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AXONOMETRIE - POHLED Z PARKU

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 Návrh studentského bydlení se nachází na pomezí dvou prostředí – na roz-
hraní mezi městskou ulicí a parkem. Díky tomuto předělu tak může navrhnovaný 
objekt využít uliční fronty a zapojit se skrz komerční parter do života, zároveň  
ale poskytne dostatečně klidné bydlení s výhledem do zeleně pro své obyvatele. 
 Důležitým prvkem je propojení těchto dvou prostředí a to jak vizuální, tak 
funkční a sociální. K tomu slouží forma skleníku. Ten celý objekt v jeho štítových 
fasádách uzávírá a zároveň jím v místě, které navazuje na osu kolmé ulice, prochá-
zí a spojuje ho. Dělí tak hlavní hmotu ve tvaru písmene „L“ na menší přímou část 
a na větší zalomenou. Hlavní skleník slouží jako průchod mezi městem a parkem, 
který může využít každý a ve kterém se kdokoliv může zastavit a ve stínu stromů, 
chráněný sklem, posedět. Skleník slouží také jako krytý hlavní vstup do obou částí 
určených pro studenty. A skleníkem také prochází výtah, vedoucí až na menší 
pobytovou střechu. Boční skleníky už pak slouží pouze studentům – k odpočinku 
buď přímo na terase v zeleni a nebo k relaxaci s výhledem do skleníku skrz velká 
okna. 
 Dalším důležitým prvkem je využití střech – obě střechy jsou pobytové se 
zelení včetně stromů malého vzrůstu. Menší část, na niž vede pouze výtah ze skle-
níku, slouží především veřejnosti, která si zde může odpočinout či využít sky baru. 
Větší část, přístupná vnitřním schodištěm či výtahem, je pak vyhrazena čistě  
pro studenty a to k městskému zahradničení či odpočinku. 
 Díky svažitosti terénu směrem na jih dochází v prvním nadzemním podla-
ží k rozdílným konstrukčním výškám. Směrem do ulice, kde je navržen komerční 
parter, je konsturkční výška 6 metrů, aby v každém prostoru, ať už půjde o obchod 
či pohostinství, mohlo vzniknout další ustoupené podlaží, které tak navýší celko-
vou plochou dané komerce. V druhé části, směrem do parku, která už slouží čistě 
studentům, je konstrukční výška nižší – 4 metry. Zde nalezneme kolárnu, prádelnu, 
fitness nebo menší dobře odhlučněné místnosti sloužící jako hudební zkušebny 
nebo zasedačky. Stejná výška se pak propíše i do prvního podzemního podlaží, 
které směrem na jih vyústí na úrovni terénu. V něm se nachází studovna, dílna  
a sál, ve kterém jsou dvě menší místnosti bez oken vhodné pro promítání. Ty jsou 
ale odděleny posuvnými příčkami, takže se sál v případě potřeby může propojit  
v jeden. Směrem na východ k Hale č. 19 je navrženo ještě jedno pohostinství,  
do kterého se vstupuje z pobytových schodů. V části pod komerčním parterem 
se žádné podzemní podlaží nenachází. Naopak v jižní části je ještě do druhého 
podzemního podlaží umístěno parkoviště a technické zázemí. Do něj se dá sjet 
pomocí autovýtahu. Bydlení pro studenty je umístěno ve druhém až pátém nad-
zemním podlaží a je ve všech patrech půdorysně stejné. Chodby jsou široké  
s otevřenými jednoramennými schodišti, se světlíky a se zklidněnými zálivy  
u skleníků. V těch se nachází komunitní místa jako jsou kuchyňky, „obývací poko-
je“, ping pong, posezení či kulečník. Ve větší části je směrem na jih a na východ 
celkem 21 jednolůžkových pokojů a jeden pokoj uzpůsobený pro potřeby vo-
zíčkáře. Směrem na sever je v této části 6 dvoulůžkových pokojů s oddělenými 
postelemi. V menší části jsou pak pokoje určené pro páry – směrem na sever jsou 
to byty 1+kk a směrem na jih byty 2+kk. Všechny pokoje či byty mají svůj balkon. 
Obě části jsou v každém patře propojeny můstkem. Pobytová střecha se nachá-
zí v pomyslném šestém patře a v části určené pouze pro studenty je také kryté 
zázemí. 
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KONSTRUKČNÍ  A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
 Nosný systém je tvořen železobetonovými nosnými stěnami obousměrně 
orientovanými, v nižších podlažích místy nahrazený železobetonovými sloupy. 
Stropní desky jsou navrženy jako obousměrně pnuté. Schodiště jsou monolitic-
ká. Objekt je založen na pasech. Na fasádu je navržena bílá hrubá omítka, na čelo 
balkonových desek a na truhlíky je použita slitina hliníku – pantal. Pochozí vrstvu 
balkonů tvoří dlažba. Okna jsou hliníková v barvě antracitu. Sklo použité na sklení-
cích je jen částečně průhledné. Co se interiérů týče jsou stěny omítnuty bíle, 
 v pokojích převažují dřevěné podlahy a na společné prostory je použito lité tera-
co, stejně jako na obklad schodišťových stupňů. 

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
 Ekologická arhcitektura se propisuje do celého objektu. 
 Ze sociálního hlediska dochází jak k podpoření vzniku komunity mezi stu-
denty v místech k tomu vyzývajících, tak k dostatečnému udržení individuality  
a soukromí díky vybavenosti jednotlivých pokojů. V úrovni parteru a především 
pak v hlavním skleníku dochází k promísení studentů a veřejnosti.
 Zeleň je navržena ve třech formách. První a vizuálně nejdůležitější jsou 
skleníky. Druhá je zmíněná zelená intezivní střecha včetně stromů, která slouží stu-
dentům i k městskému zahradničení. Třetí forma je propsána ke každému balko-
nu a jedná se o truhlíky v rámci konstrukce, ze kterých rostou popínavé rostliny. 
Truhlíky jsou propojeny a napojeny na samozavlažovací systém, který používá 
buď dešťovou vodu zachycenou ve střešní rovině, nebo pročištěnou šedou vodu. 
Zeleň na střeše a na fasádách přispívá ke zlepšení okolního ovzduší. Ochlazuje 
totiž nejen budovu samotnou, ale i blízké okolí. Vegetační souvrství navíc slouží 
jako dobrý izolant. Vetikální zeleň u balkonů zase pomáhá stínění. 
 Nakládání s vodou je také šetrné. Dešťová voda slouží k již zmíněnému 
zavlažování. Šedá voda je pak vedena přes rekuperační a čistící jednotky. Reku-
perační jednotky tak při každém použití sprchy šetří teplo, a tím pádem i spotřebu 
kotle pro teplou vodu. Čistící jednotky umožní druhotné použití vody. 
 Dalším bodem je využití energie mimo síť. Jedná se o použití fotovoltaic-
kých solárních panelů, které jsou umístěny na střechách objektů nacházejících 
se na střeše – tedy na sky baru a na zázemí pro studenty. Energie získaná tímto 
způsobem se tak  
z části postará o spotřebu ve společných částech domu. K vytápění celého ob-
jektu jsou použity kotle na biomasu – konkrétně jde o pelety, které je potřeba 
doplnit jen několikrát do roka a může se jich skladovat velké množství ve sklado-
vacích silech.
 V neposlední řadě je podstatná doprava a to minimální nutnost využití aut 
a preference pohybu pěšího či cyklistického. Ta je podpořena polyfunkčnstí ob-
jektu. Dále je k dispozici prostorná kolárna a podzemní parking pro sdílené auto-
mobily.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
 Technické místnosti jsou umístěny do druhého pod-
zemního podlaží. Hlavní šachta je umístěna u výtahu upro-
střed dispozice a druhá vedle spojovacích můstků. Vzducho-
technika je v rámci pater vedena v podhledech, koupelny 
jsou větrány podtlakově. Vytápění je centrální a jde o již 
zmíněné kotle na biomasu. Otopná tělesa jsou v kombinaci 
podlahových a deskových těles. Dešťová voda se zachytává 
a šedá voda se čistí a prochází rekuperací. Na veřejnou ka-
nalizaci je napojena pouze splašková kanalizace. Objekt je 
připojen na silnoproud a slaboproud  a využívá též energii zá-
skanou z fotovoltaiky a z rekuperační jednotky u výtahových 
brzd.

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ
 Objekt spadá do kategorie OB3, jsou zde tedy potřeba 
CHÚC typu A. Chodby s jednoramenými schodišti spada-
jí do kategorie NÚC. Proto jsou ve větší části umístěny tři 
schodiště dvouramenná uzavřená (CHÚC A) a v menší části 
je také jedno samostatné schodiště uzavřené (CHÚC A). 
Vedle pokoje pro vozíčkáře se nachází evakuační výtah. Další 
evakuační výtah vede na střechu skrze skleník. Ve všech cho-
dbách a v garážích je instalován stabilní hasicí sytém – sprin-
klery.

AXONOMETRIE - POHLED ZE SEVERU

POBYTOVÁ STŘECHA

HLAVNÍ SKLENÍK - POHLED OD PARKU HLAVNÍ SKLENÍK - POHLED Z ULICE

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ DVOULŮŽKOVÝ POKOJ


