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Anotace

  Předmětem diplomové práce je urbanistický a architektonický návrh nízkopodlažní intenzivní
zástavby s převažujícím podílem bydlení. Lokalita se nachází v Praze 6 - Sedlci v těsné blízkosti
Vltavského meandru. Objekty jsou řešeny ve vazbě na topografii terénu a jeho limitních prvků. Velký
problém v oblasti představuje hluk z vlakové dopravy, na který bylo potřeba patřičně reagovat. Při
návrhu urbanistické struktury jsem největší důraz kladl na hierarchii společných prostorů a jejich
plynulé přechody. V území tak vznikla soustava polosoukromých dvorů, které jsou navázány na
jednotlivé bytové domy. Rovněž pro mě bylo důležité co nejvíce omezit automobilovou dopravu, proto
je většina parkovacíh míst umístěna v podzemí. Povrch se tak uvolnil pro parkové úpravy, které
celému souboru dávají nezaměnitelnou atmosféru. Všechny komunikace v lokalitě jsou řešeny formou
pěších zón. Kombinací důrazu na pěší pohyb a výrazných parkových úprav tak vzniká obytná
struktura, která by se dala charakterizovat jako „bydlení v parku“.

Abstract

  The subject of this thesis is an urban and architectural design of low-rise buildings with prevailing
housing share. The site is located in Prague 6 - Sedlec close to the Vltava meander. Objects are
addressed in relation to the topography of the terrain and its limit elements. The big problem in the
area is a noise from railway, which had to react accordingly. When designing urban structures I put the
greatest accent on the hierarchy of common spaces and their smooth transitions. The area was
established as semi-private system of courts, which are linked to individual residential houses. Also for
me it was important to minimize vehicular traffic, so most of the parking space is located underground.
The surface is free for landscaping, which give the whole set unique atmosphere. All roads in the area
are designed as pedestrian zones. Combining an emphasis on pedestrian movement and significant
landscaping creates residential structure that could be characterized as "living in the park."
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AUTORSKÁ ZPRÁVA

Řešená oblast je v současné době určena především pro stavby průmyslového
charakteru (stavební a skladové areály). Tento stav se má v územním plánu brzy
změnit ve prospěch  smíšeného využití s výrazným podílem bydlení.

Cílem je vytvořit nízkopodlažní intenzivní zástavbu určenou k bydlení. Je zde
tedy obrovský potenciál k vytvoření příjemného bydlení v lidském měřítku.

V současné době spoustě obytných celků chybí jakákoli hierarchie prostorů.
Absence poloveřejných a polosoukromých prostorů má za následek nedostatek
intimity a ztráty vazby k místu. Velmi často můžeme vidět nepřirozeně ostré hrany
mezi veřejným a soukromým prostorem. Polosoukromé prostory můžou být velmi
nápomocny k vytvoření sousedských vztahů a napomáhají sociálnímu dohledu.
Tyto společné prostory můžou mít obrovský podíl na vytváření společenských
komunit. Pro zvýšení pravděpodobnosti soicálních interakcí a zlepšení
spolusoužití by mohlo posloužit vložení vlastnických práv polosoukromých
prostorů do rukou obyvatel. Majitelé bytů by tak měli v nájmu přidružený společný
prostor a záleželo by jen na jejich názoru jakým způsobem s ním naloží.
Polosoukromé prostory jsem tak ponechal záměrně prázdné a je tak pouze na
obyvatelích jak s nimi naloží.

Rovněž se v mém návrhu objevuje názor na současný stav automobilové
dopravy, kdy spoustu cenných míst ve městech okupují velké plochy parkovacích
stání. Proto je většina parkovacích míst v mém areálu umístěna v podzemních
garážích. Na povrchu jsou navrženy všechny komunikace pouze jako pěší zóny.
Lze tak k objektům dojet autem, ale primárně je počítáno se stáním v garážích.
Četné plochy na povrchu, které byly ušetřeny před asfaltem tak mohou přejít v
zelené plochy. Ve výsledku lze tedy hovořit o formě bydlení v parku, kdy hlavním
tahem skrz obytný areál skutečně malý park vede. Na konci graduje ve větší
parčík a rozptyluje se dále do všech stran.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název: územní studie praha sedlec
druh stavby: novostavba sídelní struktury
místo stavby: Praha 6, Sedlec
kraj: Středočeský
projektanr: Jan Tulinger
datum: 4/2012

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU
poloha ve městě: Oblast Sedlce se nachází na levém Vltavském břehu, severně od
Prahy.

Charakteristický prvek tohoto území je sedlecký meandr, který vytváří prudké
skalnaté svahy. Oblast spadá pod Prahu 6; Dojezdová vzdálenost do Prahy-
Dejvice přibližně deset minut

stavební pozemek: území má celkově v převaze provizorní charakter, který je
charakteru "brownfields". Území je určeno k celkové přestavbě a změně funkčního
využití, především pro bydlení a související vybavenost.

ORIENTAČNÍ ÚDAJE
plocha areálu: 4 ha
zastavěná plocha (bydlení): 1 ha

LIMITY
železniční trať Praha-Kralupy
Památkově chráněné a architektonicky hodnotné stavby:
barokní kaple Nejsvětější trojice v parkové ploše při statku z r. 1725
bývalý dvůr velkostatku
budova bývalé Hergetovy cihelny z režného zdiva (pouze v sousedství řešeného
území)
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KONCEPT

 Řešení území se odvíjí od získaných analýz, především limitních údajů. Vychází
rovněž z hlavní myšlenky tvorby bytové struktury - vytvoření diferenciace prostorů na
veřejný, poloveřejný, polosoukromý  a soukromý. Dalším konceptuálním krokem bylo
zasazení celé struktury do parkového hávu. Avšak nebylo by to možné bez značného
omezení automobilové dopravy, proto je v suterénu všech vzniklých budov umístěné
podzemní parkování. Všechny komunikace jsou pak navrženy jako pěší zóny.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

 Hlavní limitou celé oblasti je hluk způsobený přilehlou železniční tratí. Bylo potřeba
počítat také s členitou topografií terénu. První krok zamezil pronikání nežádoucího hluku
do obytné struktury. Nejlepším nástrojem pro tuto úlohu se jevil chodbový bariérový
bytový dům. Orientace světových stran byla pro tento typologický objekt nakloněna.
Neztratil jsem tak cenné území a zároveň došlo k uspokojivé protihlukové ochraně.
Kolem bariéry je navržena pěší zóna, která slouží i pro příležitostné parkování návštěv.

 Umístěním dalšího bytového domu tvaru kostky, jsem docílil vytvoření
polosoukromého prostoru který slouží jak pro nově navržený dům tak pro bariérový.
Kostka je vložena na osu schodišťového prostoru bariérového domu. Tím bylo
zamezeno nepříjemným výhledům bariérového domu do "zdi". Kostky jsou v topografii
posazeny zhruba o 2,5m výše než bariérové domy. Jelikož jsou polosoukromé prostory
umístěny mezi kostky bylo zapotřebí rozhodnutí v jaké výškové úrovni se budou
nacházet. Po posouzení varianty, ve které byly prostory na terase, ale tím zároveň
"odřízly" bariérový dům od společného prostoru jsem přistoupil k druhé možnosti a
prostory umístil níže. Došlo k tvorbě polosoukromých zálivů. Rovněž podél kostek
vznikly podélné komunikace ve formě pěší zóny.

 Posledním bytovým domem je sevřený bytový dům. Jedná se o obdélné domy
propojené vzájemně schodišti a posunované takovým způsobem aby vytvořily sevřený
polosoukromý dvůr. Také pod nimi se v suterénu nachází podzemní parkování přístupné
rovnou ze schodišťového prostoru. Napojení je pomocí pěších zón v dostatečné šířce
pro zajištění příjezdu stěhovacích služeb a příjezdu a zásahu požárních složek. Tyto
komunikace osově protínají kostky a schodištové komunikace bariérového domu.
Všechny pěší zóny v oblasti jsou napojeny na stávající silnice.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Bytový dům A (sevřený bytový dům) - Přístup k tomuto domu je zajištěn příčnými pěšími
komunikacemi, které procházejí celým areálem. Na těchto komunikacích je možné
příležitostné parkování, není však určeno pro dlouhodobé stání. Pod každým domem  je
navrženo podzemní parkování pro větší komfort majitelů bytů. Všechna parkoviště jsou pak
spojena a vyvedena na pozemní komunikaci. Bytový dům má 3.NP a 1.PP. Schodišťový
prostor spojuje jednotlivé domy a na fasádě tak lze rozeznat schodiště jako prosklený
spojovací článek. Jednotlivé byty jsou rozličných velikostí od 1+kk až po 4+kk. 1+kk obsahuje
zádveří s navazující koupelnou a obývacím pokojem. Vstup bytů 2+kk je řešen zádveřím, na
které navazuje komora. Další místností je chodba, z které se lze dostat do pokoje, koupelny,
wc a obývacího pokoje. Pokoj je rozdělen posuvnou stěnou na dva menší prostory. Menší z
těchto prostorů obsahuje šatnu a pracovnu. Obývací pokoj obsahuje kuchyň a spíž.
 Byt 3+kk začíná zádveřím, na které navazuje komora, wc, vstup do chodby a obývacího
pokoje. Z chodby, která odděluje denní a noční zónu se pak vstupuje do jednotlivých pokojů a
do koupelny. 4+kk je mezonetový byt. Spodní část je určena pro noční zónu a horní pro denní.
Zádveří obsahuje schodiště do denní zóny, komoru a vstup do noční zóny. Spodní část je
řešena chodbou s navazujícími pokoji, wc a koupelnou. Vrchní patro je celé věnováno
společenské místnosti s kuchyní a prostornou terasou.

Byty jsou řešeny takovým způsobem, který nabízí možnost variability. Majitelé si tak mohou
určit zda svoji společenskou místnost budou mít otočenou směrem do polosoukromého nebo
poloveřejného prostoru.

Bytový dům B (kostka) - Přístup k tomuto domu je zajištěn podélnou pěší komunikací, která
prochází celým areálem. Na těchto komunikacích je možné příležitostné a dlouhodobé
parkování. Pod každým domem  je navrženo podzemní parkování pro větší komfort majitelů
bytů. Bytový dům má 3.NP a 2.PP. Podzemní parkování je společné s barierovým
parkovištěm. Jelikož mají oba domy jinou výškovou úroveň je v kostce jedno podzemní
podlaží navíc, které vyrovnává výšky.  Byty jsou dvou velikostí - 1+kk a 3+kk. Vstup do bytu 3
+kk je řešen zádveřím, na které navazuje komora, wc, vstup do chodby a obývacího pokoje. Z
chodby, která odděluje denní a noční zónu se pak vstupuje do jednotlivých pokojů a do
koupelny. 1+kk obsahuje zádveří s navazující koupelnou a obývacím pokojem.

Bytový dům C (bariérový dům) - Přístup k tomuto domu je zajištěn podélnou pěší komunikací,
která prochází celým areálem. Na těchto komunikacích je možné příležitostné parkování. Pod
každým domem  je navrženo podzemní parkování pro větší komfort majitelů bytů. Bytový dům
má 3.NP a 1.PP. Podzemní parkování je společné s bytovým domem B.  Byty jsou velikostí - 1
+kk, 2+kk a 3+kk. 1+kk obsahuje zádveří s navazující koupelnou a obývacím pokojem. V bytě
2+kk vcházíme do zádveří, odtud lze vstoupit do koupelny pokoje a obývacího pokoje. Vstup
do bytu 3+kk je řešen zádveřím, na které navazuje, wc, vstup do chodby a obývacího pokoje.
Z chodby, která odděluje denní a noční zónu se pak vstupuje do jednotlivých pokojů a do
koupelny.
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KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB

    
Objekty jsou vytvořené sytémem ztraceného bednění VELOX. Tento systém je sendvičová
konstrukce složená ze štěpkocenetových desek, tepelné izolace a železobetonu. Tento
výběr zabezpěčuje vynikající tepelné a zvukově izolační vlastnosti.

Stěny jsou vhodné pro nízkoenergetické řešení, označení stěny WS-EPS 185/150/WS 35 -
150mm tl. betonové vrstvy, 150 mm tepelné izolace, 2x štěpkocementová deska VELOX
(složena z cementu, roztoku vodního skla a dřevité štěpky).

Stropy budou tvořené pomocí speciálních prefabrikovaných prvků, které slouží jako
ztracené bednění pro následnou betonáž. Ve výsledku se jedná o žebírkový monolitický
strop se ztraceným bedněním. Osové vzdálenosti žeber budou vhodně zvoleny podle
statického výpočtu. Výška stropu do světlého rozpětí 7,7m je rovna 310mm (260mm - výška
tvarovky + 50mm betonová deska). Materiál stropu - beton C16/20, ocel skupiny R 10 505.

Střecha je navržena jako zelená retenční. Skladba - ochranná vodoakumulační textilie
Optigreen typ RMS 500, patentovaný odvodňovací systém Optigreen Triangle, Drenážní
násyp Optigreen Typ Perl 2/10 (50 mm), Filtrační textilie Optigreen Typ 105, Extenzívní
substrát Optigreen Typ E* (200 mm), Výsadba trvalek a/nebo směs osiva Optigreen Typ E a
řízky rozchodníků.

Opěrné stěny, které jsou vyžadovány v mstech terénních změn v území budou zhotoveny z
železobetonových opěrných stěn IZX 51/826 s prodlouženou patou (prodloužení pomocí
výztuže vyčnívající z paty stěny). Stěnu lze použít až do výšky 3750mm, což je dostačující.

Schodišťový prostor chrání barevná prosklená fasáda. Pro zasklení této barevné fasády
bylo použito vrstvené bezpečnostní sklo 5 mm float + 1,6 folie + 5 mm float s barevnou folií.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Svislé konstrukce bytových domů budou pokryty bílou štukovou omítkou s výjimkou
schodišťových prostorů, které budou tvořit prosklené fasády s barevnou fólií zelené barvy.
Odstín bude dopřesněn v dalším stupni dokumentace. Oplechování vyrobeno z
eloxovaného hliníku bílé barvy.

OSTATNÍ ÚDAJE

parkoviště  - na povrchu: 81 míst
        - podzemní:  342 míst

bariérové bytové domy: třípodlažní, stěnový systém, 6 bytových domů,  84 bytů

bytové domy (kostky): třípodlažní, stěnový systém, 8 domů, 40 bytů
    
sevřené bytové domy: třípodlažní, stěnový systém, 10 domů, 220 bytů
           

celkový orientační počet obyvatel: 855 obyvatel

hustota obyvatel cca 215 obyvatel/ha


