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1. Úvod
 Záměrem této diplomové práce je navrhnout místo pro klidný život seniorů a každodenní vzájemné setkávání 
všech obyvatel řešené lokality, prostor s kavárnou, restaurací a menším společenským sálem. Cílem je vytvoření senior 
parku složeného z malých obytných buněk doplněných dalšími objekty komunitního charakteru. Součástí areálu je také 
klub seniorů, dětský klub a prostor pro menší služby určené pro obyvatele areálu a bližšího okolí. Záměrem projektu je 
také revitalizace zchátralé historické budovy Šatovka.



O Šatovce

Cíle projektu: V Praze je mnoho míst, které by si zasloužily vetší pozornost 
a péči. Jedním z nich je i usedlost Šatovka v dolní Šárce. V 
malebném údolí, které se nachází jen kousek od pulzujícího 
centra velkoměsta. Do šáreckého údolí se můžeme dostat 
autobusem od stanice Dejvická. Jen za několik minut se 
tak dostaneme z města do téměř venkovského prostředí. 
Celé údolí je poseté vilami, rodinnými domky a historickými 
usedlostmi. Jednou z nich je právě i Šatovka. Usedlost naz-
vaná po jednom z ze svých majitelů (Jan Křtitel de Chateau) 
bývala kdysi viničním lisem, stejně jako většina ostatních 
usedlosti v okolí. Šatovka je dostupná pouze z jedné hlavní 
cesty vedoucí údolím. Dá se k ní ale dostat i sítí turistických 
cestiček vedoucích po úpatí. Šatovka si v průběhu své 
poměrně dlouhé existence prošla několika rekonstrukcemi. 
Svojí dnešní podobu získala po přestavbě v 20. letech 20. 
století. Jako objekt určen pro bydlení sloužila až do roku 
2011, od té doby chátrá.

Tato krásná a historicky cenná, leč velmi zanedbaná stavba 
se do povědomí Pražanů dostala díky četným akcím squat-
terů, kteří Šatovku využívali jako své útočiště v roce 2015 
a posledně v únoru a lednu roku 2018. Ačkoli squatteři už 
jsou dávno pryč a jediné co po nich zůstalo je pár kousku 
velmi netradičního umění, Šatovce se ani po této mediálně 
populární události nedostává potřebné péče. 

Primárním cílem projektu je vytvořit důstojné bydlení pro 
život starších osob s důrazem na společenský aspekt. Pro-
jekt si klade za cíl, aby na jeho základech mohla vzniknout 
živá a aktivní komunita. Je přitom kladen důraz na to, aby 
areál nepůsobil pouze jako sídliště, ale aby se naopak ote-
vřel veřejnosti a aby naplnil svůj potenciál stát se lokálním 
centrem, a proto je součástí zadání i návrh společenského 
sálu, dětského klubu, restaurace a funkcí místního významu. 
Obyvatelé tak mají silný kontakt s vnějškem a možnost zapo-
jit se do společenského dění mimo komunitu.  Funkce jako 
je na příklad dětský klub napomáhají k mezigeneračnímu 
kontaktu, který má dnes již prokazatelně pozitivní účinky na 
obě skupiny.
 Dalším důležitým cílem tohoto projektu je jeho kon-
takt a vzájemná komunikace s okolím. Místo jako je Šárecké 
údolí přímo nabádá k maximálnímu otevření se směrem k 
přírodě. Důležité je rovněž maximální využití pozemku, který 
se z velké části nachází v příkrém svahu a spojení těchto ne-
hostinných podmínek s požadavkem na bezbariérovost.



3. Analýza



 Mezi nejstarší nálezy na území dnešního přírodního parku Šárka-Lysolaje patří předměty z období 
mladší doby kamenné. Tyto nálezy nasvědčují, že již v této době bylo údolí poměrně hustě osídleno. Zvláště 
významné bylo pro toto území období Slovanů. V tomto období se na území nacházela dvě významná hradiště, 
a to Hradiště Šárka na Kozákově skále a hradiště Dolní Liboc na Šestákově skále. Z období slovanského pochází 
také mnoho legend spojených z tomto územím jako je legenda o založení kostela svatého Matěje, nebo o dívčí 
bojovnici Šárce, podle které je údajně celé údolí pojmenováno.
  V pozdějším období středověku, zhruba od 15. století byla na území pěstována vinná réva. Údolí v 
té době nebylo tak zalesněno, jako je dnes. Jeho profil byl upraven do terasovitého uspořádání vhodného pro 
pěstování vína a volně roztroušené po údolí byly domky viničních lisů. Mnoho dnešních usedlost, mezi nimi 
i Šatovka vznikly právě přestavěním těchto viničních lisů. Dodnes je také viditelné terasovité uspořádání na 
svazích údolí, v zahradách rodinných domků, a to zejména v zimním období.

Dějiny území

Indikační skica 1840



Národní archiv 1926

Zuzanka Čp. 83

Rakařka Čp. 82

kostel sv. Matěje

Žežulka Čp. 79

Konvářka Čp. 42

Purkrabka Čp. 77



Stavební historie
Zhodnocení

 První zmínky o usedlosti pochází z přelomu 17. 
a 18. století. Geomorfologický tvar od začátku určoval 
využití údolí (byly zde vinohrady, sady, pastviny a pole) i 
osazení objektu na pozemku. Původ¬ní obytný objekt s 
hospodářskými přístavbami měl tvar U. V roce 1850 zde 
vznikl zájezdní hostinec, ale už v roce 1898 se navrátilo 
původní využití - bydlení, v západní a středové hmotě. V 
zbývající části středové hmoty a ve východním křídle se 
nacházely hospodářské přístavby.
 Další stavební úpravy na objektu a přístavba 
vznikaly od roku 1926. Došlo k výstavbě východního křídla a 
sjedno¬cení výrazu budovy. Tehdy již bylo obytné i pod-
kroví. Od roku 2011 je objekt opuštěný. Dvakrát, v letech 
2015 a 2018 byl objekt obsazen squattery.

 Z cenných historických prvků jsou významné zejmé-
na dochované historické etapy založení a celkový hmotový 
objem, nikoliv de¬taily. Hodnotné jsou i zachované klenby 
nad podsklepenou částí a nad prvním nadzemním podloží - 
klenby valené se zrcadlem, stropy nad podsklepenou častí a 
nad 1.N.
 I přes značné stadium degradace se na objektu 
nenacházejí statické poruchy a je možné i další využití ver-
tikálních komunikací. Velkým problémem je vysoká vlhkost a 
nedostatečná izolace zdiva. Dále je nutná výměna trámových 
stropů, a to zejména stropu v 2 nadzemním podlaží, která je 
ve velmi špatném technickém stavu.



Výkresy navrhované přístavby z roku 1926
1PP 1NP



2NP 3NP



Řez západním křídlem Řez východním křídlemŘez středem



Svahovost lokality

Šárecké údolí je 7km dlouhé údolí zformované okolo Šáreckého potoka vedoucího od Divoké Šárky k Podbabě 
údolí je vysoké v některých místech až 80m a zejména v Divoké Šárce je úpatí svahu skalnatého charakteru. Z 
hlediska půdy se na území kromě převažujících břidlic a drob vyskytují v podobě mohutných skal mimořádně 
tvrdé buližníky
Při jižním okraji zasahují na území parku ordovické šárecké břidlice, těžené v cihelně na Jenerálce, a skalecké 
křemence, dobývané v zaniklém lomu nad koupalištěm Džbán. 
V nejvyšších polohách při horní hraně údolních zářezů vystupují téměř vodorovně uložené druhohorní písk-
ovce a písčité slínovce (opuky) svrchní křídy, názorně odkryté ve strži Housle u Lysolaj. 
Členitý terén s výchozy různých hornin, skalními stěnami s různou orientací a inverzními roklemi podmiňuje 
bohatství půd i živé přírody.
Z hlediska geomorfologie je zajímavá soutěska Džbán a srtžitá rokla Housle. 
Soutěska Divoké Šárky je svírána Šestákovo a Kozákovo skalou, na kterých kdysi byli pravěká hradiště. 
Nacházíme zde typickou květenu skalní stepi. Na skalních hřebenech rostou jen chudé vřesoviny.

Morfologie území



Výhedové pole
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Profil 1 - Podbaba
Nejvyšší bod: 238 m.n.m
Nejnišší bod: 180 m.n.m
Převýšení: 58m

Profil 2 - Dolní šárka
Nejvyšší bod: 275 m.n.m
Nejnišší bod: 195 m.n.m
Převýšení: 80m

Profil 4 - Horní šárka
Nejvyšší bod: 290 m.n.m
Nejnišší bod: 204 m.n.m
Převýšení: 86m

Profil 3 - Tichá šárka
Nejvyšší bod: 271 m.n.m
Nejnišší bod: 228 m.n.m
Převýšení: 43m



Biologická specifikace

Pozemek:

Původní rostlinné druhy:
zakrslé duby
bříza bělokorá
jeřáb ptačí 

Nepůvodní druhy:
smrk ztepilý
modřín opadavý
borovice lesní
trnovník akát

 Šárecké údolí bylo původně převážně nezalesněné 
území - pastva - typická rostlinná společenstva, která je 
dnes třeba chránit. Časem část zarostla přirozenou sukcesí, 
většina území uměle zalesněna - nevhodnými/nepůvodními 
druhy - smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní, trno-
vník akát.
Park má jako území vhodné pro odborné přírodovědecké i 
krajinářské exkurze velký význam vědecký i rekreační a patří 
mezi přední pozoruhodnosti Prahy.

 Na pozemku se dnes nachází několik vzrostlých 
stromů. Většinou se jedná o nepůvodní jehličnaté stromy 
(modřín). Dále se jedná spíše o křoviny vyskytující se zejmé-
na na hranicích pozemku nebo na hranách svahu Pozemek 
je dnes terasovitě uspořádán do několika úrovní. Vyskytuje 
se zde chaotická soustava opěrných zdí a schodů, dnes již 
ve velmi špatném technickém stavu. Východně-severní část 
pozemku je oplocena a využívána jako dětské hřiště. Poze-
mek je dlouhý 170m a široký 85m. Jeho celkové převýšení 
činí 16m.
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Obecné východiska pro návrh bydlení pro starší osoby

 Z hlediska požadavku na návrh je důležité specifikovat výslednou skupinu uživatelů. V tomto případě 
se jedná o bydlení v rozmezí 3 a 4 generace, tedy bydlení s důrazem na společenský aspekt, každodenní set-
kávání rezidentů a jejich integraci s obyvateli lokality. Nejedná se o zařízení se zvláštní formou péče s trvalým 
zdravotnickým dohledem. Při návrhu je však nutné brát v úvahu sníženou schopnost orientace v prostoru 
starších osob a klást důraz na bezbariérovost. 
 Orientaci je možno v návrhu zvýšit jasně čitelnou formou architektury, bohatosti okolních vjemů a 
omezením nutnosti rozhodování se. Matoucí jsou zejména chaoticky uspořádané chodby s členitým půdo-
rysem, s nejasným a zrakově neobsahnutelným koncem. Orientaci je možné zlepšit vkládáním orientačních 
bodů při změně směru chodby, či na jejich konci. Rovněž důležitá je zraková kontrola a přehlednost (na příklad 
okénka z bytových jednotek do chodby), a jasné rozlišení vstupů do bytů.

REHAB, centrum pro pacienty s poranění míchy a mozku, Basilej, Švýcarsko
Herzog & de Meuron, 2002



Inspirační fotografie pro návrh fasád

Referenční studie na pozemek Šatovky zveřejněné Magistrátem Prahy 6



3. Návrh



Základním ideou projektu je zachování hmoty staré budovy a vytvoření hmoty nové. Zatímco historický objekt 
je umístěn doprostřed dispozice, nová budova tvoří zadní část, pomyslnou oponu celé kompozice a zároveň 
hlediště orientované do okolní přírody.

K historické budově Šatovka, která má 2 nadzemní, 1 podzemní podlaží a podkroví bude přistavěna budova 
která je u koncových vstupů, garáže a jídelní haly trojpodlažní, v místech mezi jídelní halou a východním vstu-
pem dvoupodlažní. Její šířka je 8,5m a délka 160m.
Celý areál je rozdělen na obytnou část (nová budova) a veřejnou část (objekt Šatovky). Tyto dvě budovy spo-
juje podzemní hala z funkcí jídelny a restaurace. Tato hala je zároveň reprezentativním vstupním prostorem 
do obytné části areálu. Na venek je však zakrytá pochozí zelenou střechou, takže tyto dvě budovy zůstavají 
na pohled ddělené. Hala se otevírá prosklenou stěnou do protějšího svahu a je zároveň prosvětlená střešním 
světlíkem.
Z funkčního hlediska se v nově přistavěné hmotě budovy nachází zejména bydlení pro seniory a funkce s ním 
spojené, jako je na příklad zázemí pečovatelské služby nebo ordinace. Na obou koncích, co nejblíže ulice jsou 
vyhrazené prostory pro služby, ku příkladu obchod či kadeřnictví.
V historické budově šatovky se nachází kavárna s recepcí, jakožto vstupní prostor, dále dětský kllub, sklub 
seniorů, multifunkční sál, personální zázemí senior parku a provoz restaurace. 

Koncept

1:1000



 Objekt je přístupný ze 3 hlavních vstupů na úrovní okolní komunikace. Centrální vstup vede historick-
ou budovou. Další dva hlavní vstupy se nacházejí na obou koncích nové budovy a jsou s nimi spojeny potřeb-
né prostory pro skladování a odložení kol či kočárků. Pro zvýraznění lokálního významu areálu a podtržení 
charakteru otevřené komunity není pozemek oplocen. Je však kladen důraz na psychologické rozdělení ploch 
určených pro veřejnost (vydlážděná plocha), soukromějších ploch určených pro rezidenty a osoby využívající 
služeb Šatovky (přední terasy) a ploch určených výhradně pro rezidenty (zadní část). Parcela není oplocená 
ani na své severní hranici, jelikož to v tomto případě nedovoluje Zákon na ochranu přírody a krajiny. Vjezd do 
garáží je řešen v západní části pozemku.

Situace

1:500



Hmotové řešení

Konečná navržená hmota je výsledkem postupu “pokus omyl”.  Základní hmo-
tovou ideou je, že objekt je otevřený, jak směrem dopředu, tak dozadu. Zatím-
co ve své zadní části vytváří intimní zákoutí s výhledem do svahu, ve předu se 
naopak otevírá výhledu do okolí. Zakřivený tvar koncentruje děje do tři zálivů a 
vytváří vizuální kontakt mezi obyvateli.

Dispoziční řešení

V areálu se nacházejí byty 1+kk, 2+kk a byty pro komunitní bydlení. Jednotlivé bytové buňky jsou spojeny 
chodbou, která je prosklenou stěnou otevřena do protějšího svahu. Tuto chodbu kopírují venkovní ter-
asy, a tak má díky ní rezident přímý kontakt s exteriérem. Na konci chodeb v částech zalomení hmoty se 
nacházejí společně prostory s různou funkcí, ať už se jedná o společnou kuchyň, knihovnu, nebo hernu. 
Rezident má vždy volbu, jestli těmito místnostmi procházet, nebo se jim vyhnout a využití nejbližší komu-
nikační jádro ústící ven z objektu. Samotný podélný komunikační systém chodeb není nikde přerušen, a 
tak má rezident možnost se po objektu volně procházet. Přístupný je tak celý objekt, včetně restaurační 
haly, sálu i obou klubů bez nutnosti vyjít ven z objektu v případě nepřízně počasí. 



Při návrhu rekonstrukce historické budovy bylo nutné mít na paměti zejména fakt, že se jedná o budovu z cennými konstrukcemi, 
starými někdy až 400 let. V důsledku různé časové periody výstavby na sebe podlahy jednotlivých části výškově nenavazují a není 
mezi nimi propojení. Některé části budovy jsou navíc dezolátním technickém stavu. V návrhu tedy bylo třeba skloubit tyto aspekty z 
provozními a technickými požadavky na současnou výstavbu.
Největší zásahy do budovy jsou prováděny ve východním křídle. Jedna se o křídlo dostavěné ve 20. letech 19. stol. a tedy nejmladší 
část objektu. Pro vyrovnání výškových úrovní je zde v přízemí snížená podlaha na úroveň nástupní středové části. dále se zde nachází 
výtahspopující obě podlaží. V druhém nadzemním podlaží je podlaha všech 3 části výškově sjednocena díky nástavbě podlahy ve střed-
ní části. V této části, kde se nachází multifunkční sál je demolován stávající strop, který se dnes nachází v staticky nevyhovujícím stavu. 
Sál je tak otevřen do podkroví. Samotné podkroví, které od přestavby na začátku 20. století plnilo obytnou funkci je vyčištěno od příček 
a navrhováno jako hmotová rezerva společně s historicky cenným podsklepením budovy. Návrh je pojat flexibilně a počítá s možnými 
změnami po důkladnější statické analýze objektu.

Stará budova

Půdorys 1NP

Půdorys 2NP
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Řešení okolních ploch

Řešení venkovních ploch je v tomto projektu důležité zejménu kvůli jejich výškovému uspořádání. 
Nástupní úroveň je vydlážděná kamennou dlažbou a tvoří tak veřejnou část areálu. Mezní část tvoří 
zelené terasy, po kterých se da vyjít jak po schodech, tak bezbariérově sítí mlátových cest. Terasovité us-
pořádání není v lokalitě ničím novým. V okolí se vyskytují zejména díky vinařskému dědictví lokality.  Ter-
asy jsou odděleny od dlažby vyrovnávací zítkou ve výšce vhodné pro sezení. Severní část návrhu exteriéru 
tvoří dřevěné terasy vedoucí podél obejktu. Svažitá část severního pozemku je vyplněna ovocnými sady 
posazenými naterasovitě uspořádaném terénu po kterém vede síť polních cest.











Řešení fasád

Jižní fasádu tvoří lehký obvodový plášť stíněný příčnými lamelami. Lamely jsou ukotveny do ocelových 
rámů a dělí se na pevná pole a posuvná pole. Tyto pole se střídají vždy po dvou rámech tzn. délce cca 2 m.  
Obyvatele tak mají možnost fasádu měnit a přizpůsobit si míru soukromí dle svého uvážení. Součástí je 
samozřejmě i stínění vnitřními žaluziemi. Severní fasádu tvoří lehký obvodový plášť hliníkové konstrukce, 
v barvě tmavého odstínu šedé. Střecha nového objektu je řešena jako zelená s trvalým porostem exten-
zivní zeleně. Na budově šatovky dojde k omítkové úpravě fasád, a to v odstínů světle šedé. Současná 
okna budou dle možnosti repasována nebo vyměněna za duplikáty. Střešní tašky budou opraveny a do-
plněny dle stávajícího stavu. 

Referenční projekt:
Knihovna filozofické fakulty
Masaryková univerzita, Brno
Kuba & Pilář architekti



Technické řešení

Nosná konstrukce objektu je navrhovaná jako železobetonová s nosným systémem stěn a sloupů uvnitř 
dispozice. Pochozí terasy společně s dřevěnou fasádou jsou zavěšeny na ocelových konzolích, které 
jsou do nosné železobetonové konstrukce ukotveny ISO nosníky. Střecha je vyspádována a odvodněná 
vnitřními svody vedoucími instalačními jádry dispozice. Výlezy na střechu pro nutnou údržbu jsou sit-
uovány ve vnějších chodbách.
 Požární úniky se nacházejí na severní straně fasády a navazují na komunikační jádra a chodby. V 
případě nedostatečné požárně odstupové vzdálenosti na jižní straně fasády tvořené dřevěnými lamely od 
budovy Šatovky jsou připraveny nutné úpravy návrhu jako vynechání lamelové fasády v problematických 
místech. V krajním případě je možná varianta nahrazení dřevěné fasády perforovanými měděnými či 
korténovými panely.
 Vozidla záchranné či požární služby se k objekt můžou přiblížit v rozmezí vydlážděné pochozí 
plochy a garáží. Mají tak přímý přístup k hlavní komunikační/restaurační hale i třem hlavním vstupům do 
budovy. V případě, že se po vyjádření příslušných orgánu toto řešení ukáže jako nedostatečné je možné 
zpevnit zelenou plochu Severo-východní části parcely, tato plocha by byla přístupná z cesty vedoucí po 
východní hranici parcely. Tím se pro vozidla bezpečnostních složek zpřístupní i zadní strana budovy.
 Z hlediska udržitelného rozvoje se návrh snaží zachovat místní biodiverzitu. Zábor zeleně se 
projekt snaží alespoň částečně vynahradit zelenou střechou. V plánu je vykácení zejména jehličnatých 
dřevin, které jsou na tomto území invazivním druhem, a jejich nahrazení novou výsadbu stromů list-
natých, typických pro danou lokalitu. Vytěžená zemina bude použitá na pozemku pro násyp teras.



 Hlavní výzvou toho projektu pro mě bylo skloubit takto komplexní zadání do jednotného a uceleného návrhu. Zvláště 
důležitá se ukázala práce s terénem a z různými výškovými úrovněmi. Při návrhu jednotlivých části bylo třeba vždy dbát na provozní 
ale i hmotovou jednotu celku, v neposlední řadě také na bezbariérovost a bezproblémovou dostupnost do všech provozních 
částí objektu, který má být zasazen do takto morfologicky komplikovaném území. Rovněž návrh historické budovy Šatovky a jeho 
začlenění do celkového návrhu nebyl lehkým úkolem. 
 Díky své komplexnosti mi tato práce rozšířila obzory v mnoha odvětvích navrhování, ať už se jedná o provozní návrh restau-
race, nebo teoretické znalosti které je třeba znát při navrhování pro starší osoby, kteří již mají mírně zhoršené schopnosti orientace. 
Při určování hranice mezi veřejným a soukromým jsem se nažil využívat hlavně morfologie terénu a samotný hmotový koncept 
návrhu. Zároveň bylo třeba dbát na to, aby návrh nepůsobil jako neprostupná hradba a přirozeně zapadal do daného území.
 V návrhu půdorysu jsem se přesvědčil o tom, že i v takto ambiciózním hmotovém konceptu se dá navrhnout zajímavá místa 
a příjemná zákoutí, ať už v interiéru či exteriéru, a že i na první pohled problémové aspekty při navrhování tak dlouhé hmoty se 
můžou naopak stát hlavním kompozičním principem návrhu.  
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