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C.8.2

C.8.1 komunikační jádro  74 m²
C.8.2 kancelářská plocha  243 m²
C.8.3 respirium   53 m² 
C.8.4 zasedací místnost  26 m² 
C.8.5 zasedací místnost  30 m²
C.8.6 pobytová střešní terasa 807 m²  

A.1.1  vstup do bytové budovy  7 m²
A.1.2  místnost na popelnice  9 m²
A.1.3  úklidová místnost  3,5 m² 
A.1.4  schodišťová hala  32,5 m² 
A.1.5  kočárkárna   11 m²
A.1.6  obchodní plocha  263,5 m²
A.1.7  obchodní plocha  159,5 m²  

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

VJEZD DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ 

VSTUP - BYTOVÝ DŮM

VSTUP - OBCHOD

VSTUP - ADMINISTRATIVA

STROM

KEŘ

LEGENDA MATERIÁLŮ A SYMBOLŮ

LEGENDA
BYTOVÝ DŮM A

B.1.1  vstup do bytové budovy  9 m²
B.1.2  místnost na popelnice  12,5 m²
B.1.3  kočárkárna   11,5m² 
B.1.4  úklidová místnost  2,5 m² 
B.1.5  schodišťová hala  34,5 m²
B.1.6  obchodní plocha  230 m²
B.1.7  obchodní plocha  226 m²  

BYTOVÝ DŮM B

C.1.1  vstupní hala a lobby  52 m²
C.1.2  recepce    34 m²
C.1.3  konferenční místnost  20 m² 
C.1.4  konferenční místnost  19 m² 
C.1.5  komunikační jádro  74 m²
C.1.6  obchodní plocha  498 m²
C.1.7  obchodní plocha  480 m²
C.1.8  požární schodiště  17 m²
C.1.9  úniková cesta   9 m²  

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

A.X.1  schodišťová hala  34,5 m²

BYT A.1  3+KK    93 m²
A.1.1  obývací pokoj + kk  37,5 m²
  lodžie    7,5 m²
A.1.2  ložnice    16 m²
A.1.3  ložnice    19,5 m²
  
BYT A.2  3+KK    107,2 m²
A.2.1  obývací pokoj + kk  39,9 m²
  lodžie    6 m²
A.2.2  ložnice    22,7 m²
A.2.3  ložnice    20 m²

BYT A.3  1+KK    36,9 m²
A.3.1  obývací pokoj + kk  25 m²

BYT A.4  2+KK    79,8 m²
A.4.1  obývací pokoj + kk  38,8 m²
  lodžie    6,4 m²
A.4.2  ložnice    23,6 m²

BYT A.5  3+KK    86,4 m²
A.5.1  obývací pokoj + kk  35,6 m²
  lodžie    8 m²
A.5.2  ložnice    15 m²
A.5.3  ložnice    17 m²

 

B.X.1  schodišťová hala  34,5 m²

BYT B.1  3+KK    78,1 m²
B.1.1  obývací pokoj + kk  27,7 m²
  lodžie    7 m²
B.1.2  ložnice    18 m²
B.1.3  ložnice    14 m²
  
BYT B.2  4+KK    122,8 m²
B.2.1  obývací pokoj + kk  37,2 m²
  lodžie    9 m² 
B.2.2  ložnice    21,8 m²
B.2.3  ložnice    21,7 m²
B.2.4  ložnice    16 m²

BYT B.3  1+KK    36,9 m²
B.3.1  obývací pokoj + kk  25 m²

BYT B.4  3+KK    109 m²
B.4.1  obývací pokoj + kk  39 m²
  lodžie    7,8 m²
B.4.2  ložnice    20,6 m²
B.4.3  ložnice    23,6 m²

BYT A.5  3+KK    92,3 m²
A.5.1  obývací pokoj + kk  34 m²
  lodžie    6 m²
A.5.2  ložnice    15,4 m²
A.5.3  ložnice    19,9 m²

 

LEGENDA
BYTOVÝ DŮM A

BYTOVÝ DŮM B

C.X.1  komunikační jádro  74 m²
C.X.2  administrativa   429 m²
C.X.3  zázemí administrativy  28 m² 
C.X.4  administrativa   785 m² 
C.X.5  zázemí administrativy  28 m²
C.X.6  zázemí administrativy  33,6 m²
C.X.7  požární schodiště  17 m²  

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA

TRÁVNÍK
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STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA NOVĚ PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA NÁVRH

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
M 1:5000

Řešený blok je součástí nově navrhované zástavby Rohanského ostrova, který leží na 
území městské části Prahy 8. Nově plánovaná zástavba je regulována urbanistickou 
studií s regulačními prvky vypracovanou pro toto území. Území Rohanského ostrova je 
semknuto mezi celoměstsky významný bulvár s obchodním parterem a klidnou 
promenádou plnící funkci městské rekreace, která tvoří hranici mezi městskou zástav-
bou a přírodním parkem. Řešený blok se nachází u rušného bulváru na východě území, 
poblíž křížení ulic Voctářova, Rohanské nábřeží a U Rustonky. Pozemek je tvaru téměř 
čtvercového o rozměrech 66 x 65m s  převýšením jednoho metru se stoupáním ve 
směru od hlavní třídy k řece. Bulvár počítá s rušným provozem jak pěším, tak automobi-
lovým. Ve směru od Rohanského nábřeží k řece se charakter proměňuje v klidné 
prostředí pro bydlení a vyústí v park u nového říčního ramene. Výškové uspořádání je v 
území navrženo s návaznosti na tradiční zástavbu blízkého Karlína a stávající zástavbu 
ulice Rohanské nábřeží. Podél bulváru je již v rámci základního konceptu nové čtvrti 
nastavena jednotná výšková hladina zástavby, bloky podél promenády umožňují lokální 
výškové navýšení nebo výškový akcent pro zajištění průhledů na park. Základní otázkou 
na počátku navrhování bylo, jakým způsobem se vypořádat  s prostorovým 
uspořádáním a polyfunkčním využitím řešeného bloku. Jak skloubit funkci bydlení, 
administrativy a obchodu do tak malé plochy, aby se funkce vzájemně nerušili, ale 
současně fungovali jako celek. Jak se vypořádat s rychlou změnou charakteru místa - od 
rušného bulváru po rekreační park, když je od sebe dělí jen dva městské bloky.

Cílem návrhu bylo vyřešit střet tří funkcí, které se potkávají na relativně malé parcele. Ve 
zvoleném konceptu jsou funkce bydlení a administrativa rozděleny do samostatných 
hmot, přičemž funkce obchodní je umístěna do parteru všech budov. Administrativní 
funkci plní stavba orientovaná k městskému bulváru, jež současně tvoří clonu pro dvě 
půdorysně skromnější stavby bytové umístěné na opačné straně bloku.

Prostorové uspořádání  (Schéma 1)
Půdorysné uspořádání otevřeného bloku je založeno na geometrické kompozici 
individuálních hmot domů s cílem dosáhnout kompozičního propojení, ale současně i 
dostatečného odstupu budov. Všechny fasády ve vnitrobloku jsou navržené tak, aby 
žádné dvě protější fasády nebyly k sobě rovnoběžné za účelem eliminace přímých 
pohledů z budovy do budovy a docílení zajímavých výhledů, zároveň i dosažení 
maximálního odstupu hmot. Funkce obytná a administrativní je oddělena do samostat-
ných budov, zatímco parter je v celém bloku věnován funkci komerční. Geometricky 
zajímavé uspořádání objemů příjemně tvaruje prostor vnitrobloku, který má 
kolemjdoucího chodce zvát k návštěvě. V centru veřejného vnitrobloku je navrženo 
malé náměstí s odpočinkovými plochami chráněné stínem stromů.

Výškové uspořádání
Z hlediska výškového uspořádání budov je kladen důraz na dodržení podobné výškové 
úrovně všech tří budov s cílem dosáhnout kompaktnosti otevřeného bloku. Hmota 
administrativní budovy svou výškou doplňuje kontinuální zástavbu podél bulváru 
Rohanské nábřeží, která je specifická jednotnou výškovou hladinou zástavby. 
Administrativní stavba tak současně tvoří clonu pro budovy a klidný vnitroblok nacháze-
jící se za ní, odděluje bytovou funkci od ruchu celoměstsky významné třídy.
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Práce s hmotou  (Schéma 2)
Spojujícím prvkem všech tří budov jsou lodžie navržené v rohových pozicích 
domů. Tato forma venkovních pobytových ploch přináší výhled otevírající se do 
dvou světových stran a současně uvolněním rohů je docíleno odlehčení objemů 
staveb.

Návaznost na uliční síť  (Schéma 3)
Prostor vnitrobloku je navázán na okolní uliční síť s cílem vytvoření kontinuálního 
veřejného prostoru, který protéká mezi navrženými domy. Šikmost fasád 
navržených budov vnitřní prostor jemně uzavírají a zajišťují dostatečnou intimitu 
pro bytové stavby. Propojení vnitrobloku s ulicemi zajišťuje i použití jednotného 
materiálu na pochozích plochách, stejně tak umístění obchodní funkce parteru 
do všech tří hmot.

Zeleň  (Schéma 4)
Ve snaze o docílení propojení vnitrobloku s okolím jsou na obou osách vnitřního 
prostoru navrhovaného bloku umístěny stromy a travnaté plochy v geometrické 
kompozici navazující na uspořádání hmot domů. Navržené stromy navazují na 
zeleň umístěnou v přilehlých ulicích a veřejných prostranstvích čtvrti. Zeleň 
zároveň do vnitřního prostoru přináší element přírody, nabízí stín v horkých 
letních dnech a zvlhčuje a čistí okolní vzduch.
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