Úvod
Řešenou lokalitu kolem Vršovického nádraží jsem si vybral vzhledem k tomu, že
přes toto území denně chodím do práce. Jelikož současný stav neodpovídá
širšímu centru města, a člověk se zde necítí úplně příjemně, rozhodl jsem
vypracovat návrh revitalizace této lokality na akademické půdě fakulty
architektury. Návrh se opírá o dostupnou již vypracovanou dokumentaci řešící
tuto lokalitu jinými subjekty a reflektuje územně plánovací dokumentaci včetně
Pražských stavebních předpisů. Návrh je určitým průmětem vizí a představ,
které v průběhu práce na projektu vyvstaly. Cílem návrhu je zhodnocovat
potenciál místa a eliminovat problémy vzešlé z vývoje posledních desetiletí.
Urbanistické řešení reaguje na širší kontext dané lokality a snaží se úzce
navázat na stávající zástavbu a naopak odstraňuje nevhodné stavby většinou
dočasného charakteru. Nový život a impuls dané lokalitě chci dát v podobě
vybudování polyfunkčního domu, jehož hlavní programovou náplní jsou pokoje
pro vysokoškolské studenty. Přestože vysokoškolských kolejí je v Praze
poměrně dost, poptávka po kvalitnějším a zároveň dostupném ubytování pro
studenty je stále vysoká.

Urbanistické řešení
Urbanistické řešení vychází z územní studie Generel Veřejných prostranství Prahy
10 vypracovanou kanceláří UNIT architekti. Hlavní devizou návrhu je snaha doplnit
hmotovou strukturu města tak, aby přirozeně navazovala na strukturu stávající a
zpevnila tak tuto rozvolněnou městskou strukturu v blízkosti železničního koridoru.
Stávající charakter zástavby je definován dočasností jednotlivých staveb, proto mu
chybí jasná a životaschopná koncepce.
Navrhované hmoty vytváří nové městské bloky, které navazují na stávající blokovou
zástavbu, a to skrze shodné uliční čáry a uliční profily.
Cílem návrhu je dát lokalitě nový městotvorný impuls, zhodnotit potenciál dané
parcely a tím také eliminovat sociálně patologické jevy, které se zde vyskytují.
Stávající městský park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého je redukován v
návrhu na veřejný prostor, který je definován nově vzniklými a stávajícími hmotami
domů včetně stávající nádražní budovy. Cílem tohoto “nově” vzniklého prostoru není
konkurovat nedalekému parku Grébovka, ale stát se lokálním místem pro potkávání
lidí a kultivovaným předprostorem navržených i stávajících budov.
Provozní a architektonické řešení

Hlavní vstupy jsou situovány do Vršovické ulice a do nově vzniklého parku. Servisní
vstupy a vjezd do podzemních garáží jsou umístěny v západní části domu. Vstupy a
jejich účel reaguje na komunikační vazby okolí domu.
Na severní straně objektu podél ulice Vršovická, která je hlavní dopravní osou dané
lokality, se nachází jednopodlažní převýšený prostor, určený k obchodnímu využití s
otevřeným aktivním parterem. Zásobování je řešeno ze severozápadní strany z
průjezdu mezi navrženými bloky.
Na jihovýchodní straně objektu orientované k parku v předprostoru nádraží se
nachází vstup do stravovacího zařízení, které funguje nejen pro ubytované studenty,
ale i pro veřejnost s možností umístění stolů a židlí v parku.
Hlavní objemy kolejí jsou orientovány severojižním směrem, aby byly dostatečně
prosluněny a byly v méně zatíženy hlukem z Vršovické ulice. Bytové jednotky
disponují jistou variabilitou. Umožňují tak vytvořit nejen velkorysé jednolůžkové
pokoje, ale i uspornější pokoje dvoulůžkové. Některé pokoje jsou řešeny jako
apartmány s kuchyňským koutem. Koleje však disponují i centrální kuchyní.
Komunikační jádra jsou umístěna v návaznosti na hlavní chodbu v přízemí.
Společenské místnosti jsou navrženy s ohledem na orientaci ke světovým stranám a
návaznosti na komunikační jádra. V blízkosti komunikačních jader, tedy i výtahů,
jsou umístěny pokoje pro invalidy.
Část střechy nad přízemím obchodní části je pobytová.
Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na základové desce tl. 600 mm. Stavba je tvořena kombinovaným
monolitickým železobetonovým nosným systémem o rozponu 7,2 m. Sloupy mají
rozměr 400 x 400 mm, stěny tloušťku 200 mm. Konstrukční výška 1. NP je 3,84 m,
typického podlaží 2,88 m, podzemního podlaží 2,7 m. Vodorovné konstrukce jsou
navržené jako obousměrně pnuté desky tl. 200 mm. Fasáda je tvořena dvěma typy
pláště. Fasáda 1. NP je řešena formou kontaktního zateplovacího systému s vnější
vrstvou z lícového zdiva. Ve zbylých podlažích je fasáda řešena kontaktním
zateplovacím systémem s pohledovou omítkou bílé barvy.
Požárně bezpečnostní řešení
Konstrukční systém je z požárního hlediska klasifikovaný jako nehořlavý. Objekt je
dopravně přístupný pro požární zásahová vozidla. Požární výška budovy je 12,5 m.
Objekt je vybaven SHZ a EPS. Sprinklerová nádrž je umístěna v 1.PP. V objektu se
nacházejí 4 CHÚC typu A, které jsou nuceně větrány. Všechny CHÚC ústí na volné
prostranství.

Jedna z navržených budov v západní části parku je polyfunkční objekt, který svými
vstupními prostory komunikuje s nově vytvořeným veřejným prostranstvím. Tento
městský park taktéž slouží jako předprostor stávajícího Vršovického nádraží a
činžovních domů.
Polyfunkční objekt nabízí nejen bydlení pro studenty, ale i doplňkové služby
odpovídající potřebám studentů. Funkční parter obsahuje obchody, copy centra,
restaurace, kavárny, kolárnu atd. Stávající uliční fronta domů ulice Vršovická je i
tímto nově navrhovaným domem respektována a navazuje stejnou výškovou
hladinou. Naopak jižní část bloku je narušena prolukou, která je pojednána jako
pobytový předprostor samotných kolejí. Prostor je řešen jako poloveřejný, tedy
využívaný nejen studenty, ale i hosty kaváren a restaurací.
Parter domu je řešen jako funkční, nachází se zde tedy vstupy do jednotlivých
provozů.
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