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ANOTACE

Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v ulici Otakarova v Praze 4 Nuslích. 
Návrh navazjuje na předdiplomní projekt, v rámci kterého byl odkloněn silniční  pruh z prostor 
mezi  navrhovanou stavbou se  stanicí  metra a tramvajovými  zastávkami  tak,  aby byl  umožněn 
nerušený přechod mezi těmito zastávkami. Stavba uzavírá blok stávající zástavby činžovními domy 
dvěma nárožními administrativními obejkty a sníženou střední částí s podchodem do vnitrobloku 
a stanice metra.

ANNOTATION

The subject of the diploma thesis is the design of a multifunctional house in Otakarova Street in 
Prague 4 Nusle. The proposal follows on from the Ppre-diploma project, in which the lane was 
diverted from the space between the proposed building with a metro station and tram stops so as 
to allow an undisturbed transition between the individual stops. The construction closes the block 
of existing apartment buildings with two corner administrative buildings and a lowered middle 
part with an underpass to the courtyard and the metro station.
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Oddělení vozovky pruhy se zelení - oživení ulice - zachování pohledové osy k Nuselské radnici

Odklonění jízdních pruhů z osy náměs Bratří Synků

Odklonění jízdního pruhu z předprostoru nové dostavby v Otakarově ulici.

Dostavba bloku směrem do ulice Otakarova.

Uvolnění prostoru náměs odklonem vozovek

Umístění tramvajových ostrůvků ke kolejím

Vstup do metra - ul. Otakarova

Vstup do metra - Nám. Bratří Synků

Zástavba proluky - ul. Táborská
Dostavba uličního zástavby

Administrava
+ podzemní parkování pro 
okolní objekty

Administrava

Dostavba proluky

Bourané objekty

Dostavba bloku

Dostavba uliční zástavby
Zobousměrnění ulice Mojmírova

Zachovaný stávající obejkt

Objekt zastřešení výstupu z nádraží

Doplnění uliční čáry novostavbou 

Cyklostezka
Cyklostezka

Stávající budova Vršovického nádraží

Parkové úpravy mezi kancelářskými budovami

Vjezd do podzemních 
garáží

Pobytový park s hetními a sportovními prvky

SITUACE
M  1:500008



Celkový koncept návrhu revitalizace je založen na bezpečnos cestujících plánovaných zastávek metra 
v návaznos na ostatní povrchovou dopravu a "oživení" ponuré atmosféry řešeného území.
DoDostavba bloku směrem do Otakarovy ulice respektuje výškové hladiny stávající zástavby. Vstup do 
plánovaného metra trasy D je umístěn ve středu zástavby. Pro větší bezpečnost cestujících je odkloněn 
jízdní pruh, který nyní prochází mezi budoucí stavbou a tramvajovou zastávkou. Vznikne tak rozptylový 
prostor před objektem s přímou návaznos na tramvajovou zastávku. Podobně je řešena situace na 
Náměs Bratří Synků, kde jsou jízdní pruhy vedeny kolem náměs a zastávky metra umístěny 
uprostřed. Výstup ze stanice metra je v prostoru náměs situován tak, aby pohledově navázal na nově 
navrženou osu Čestmírovy ulice, spojující vstupní vesbul vršovického nádraží s odbytovým prostorem 
náměnáměs. Diagonálně je tedy pronáno "pouze tramvajovou tra". 
Návrh zakry přednádražního prostoru se snaží svojí hmotou nekonkurovat stávající nádražní budově 
ve Vršovicích. Svým tvarem se snaží být solitérním prvkem plynule navazující na nově navržený park 
mezi železniční tra a novostavbami kancelářských budov.
Situování budov respektuje zachování pohledových os na horizont Prahy z některých ulic řešeného 
území

Budoucí trasa metra
Exponované pěší trasy (vlak - metro, vlak - tramvaj)

Stanice metra D

Výstup z nádraží Vršovice směr Nusle
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Celkový koncept návrhu revitalizace je založen na bezpečnos cestujících plánovaných zastávek metra 
v návaznos na ostatní povrchovou dopravu a "oživení" ponuré atmosféry řešeného území.
DoDostavba bloku směrem do Otakarovy ulice respektuje výškové hladiny stávající zástavby. Vstup do 
plánovaného metra trasy D je umístěn ve středu zástavby. Pro větší bezpečnost cestujících je odkloněn 
jízdní pruh, který nyní prochází mezi budoucí stavbou a tramvajovou zastávkou. Vznikne tak rozptylový 
prostor před objektem s přímou návaznos na tramvajovou zastávku. Podobně je řešena situace na 
Náměs Bratří Synků, kde jsou jízdní pruhy vedeny kolem náměs a zastávky metra umístěny 
uprostřed. Výstup ze stanice metra je v prostoru náměs situován tak, aby pohledově navázal na nově 
navrženou osu Čestmírovy ulice, spojující vstupní vesbul vršovického nádraží s odbytovým prostorem 
náměnáměs. Diagonálně je tedy pronáno "pouze tramvajovou tra". 
Návrh zakry přednádražního prostoru se snaží svojí hmotou nekonkurovat stávající nádražní budově 
ve Vršovicích. Svým tvarem se snaží být solitérním prvkem plynule navazující na nově navržený park 
mezi železniční tra a novostavbami kancelářských budov.
Situování budov respektuje zachování pohledových os na horizont Prahy z některých ulic řešeného 
území

Budoucí trasa metra
Exponované pěší trasy (vlak - metro, vlak - tramvaj)

Stanice metra D

Výstup z nádraží Vršovice směr Nusle
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Celkový koncept návrhu revitalizace je založen na bezpečnos cestujících plánovaných zastávek metra 
v návaznos na ostatní povrchovou dopravu a "oživení" ponuré atmosféry řešeného území.
DoDostavba bloku směrem do Otakarovy ulice respektuje výškové hladiny stávající zástavby. Vstup do 
plánovaného metra trasy D je umístěn ve středu zástavby. Pro větší bezpečnost cestujících je odkloněn 
jízdní pruh, který nyní prochází mezi budoucí stavbou a tramvajovou zastávkou. Vznikne tak rozptylový 
prostor před objektem s přímou návaznos na tramvajovou zastávku. Podobně je řešena situace na 
Náměs Bratří Synků, kde jsou jízdní pruhy vedeny kolem náměs a zastávky metra umístěny 
uprostřed. Výstup ze stanice metra je v prostoru náměs situován tak, aby pohledově navázal na nově 
navrženou osu Čestmírovy ulice, spojující vstupní vesbul vršovického nádraží s odbytovým prostorem 
náměnáměs. Diagonálně je tedy pronáno "pouze tramvajovou tra". 
Návrh zakry přednádražního prostoru se snaží svojí hmotou nekonkurovat stávající nádražní budově 
ve Vršovicích. Svým tvarem se snaží být solitérním prvkem plynule navazující na nově navržený park 
mezi železniční tra a novostavbami kancelářských budov.
Situování budov respektuje zachování pohledových os na horizont Prahy z některých ulic řešeného 
území

Budoucí trasa metra
Exponované pěší trasy (vlak - metro, vlak - tramvaj)

Stanice metra D

Výstup z nádraží Vršovice směr Nusle
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Vzhledem k důležitos komunikačních os, nejen v návaznos na plánovanou výstavbou trasy metra D, je základní 
myšlenkou návrhu doplnit uliční čáru uzavřením blokové zástavby a vytvořit zde objekt, který v místě působí 
městotvorně a vytváří důstojný celek.

ZZe severní strany stavba tvoří bariéru hlučné ulice, s výraznými vstupy v parteru do vnitrobloku, kde se stavba 
rozvolňuje do zahrady. Navržený objekt slouží práci, drobnému obchodu, kultuře, bydlení a v neposlední řadě 
odpočinku a relaxaci. Cílem je současný neutěšený stav při zastávce tramvaje Otakarova oživit takovými funkcemi, 
které danému místu vdechnou život a zajis pohyb.
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