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ÚVOD
P EDM T SOUT ŽE VYHLÁŠENÉ HL. M PRůHů
Praha chce maximáln

využít potenciálu Vltavy a jejích náb eží a ostrov

jako d ležité

součásti ve ejného prostoru m sta. P edm tem této sout že je proto nová definice místa
ostrova Štvanice a artikulace jeho vazeb a spojení s okolními částmi centra Prahy jako
součásti ve ejného meziprostoru m sta.
M ítkem místa bude člov k všech generací.
M ítkem člov ka je jeho kulturnost.
Místo je obrazem kultury.
V kontextu linie severojižní magistrály se znovudefinovanými vyššími významy míst na
hlavním a pro obyvatele snad znovu prostupném bulváru m sta, p edpokládá centrální
poloha ostrova ve m st jeho vyšší význam a kvalitu. ůtraktivita a její udržitelnost znamená
zajistit dostupnost cyklisty a chodci z nejbližších navazujících, intenzivn obývaných částí
m sta ve vzdálenosti lidského m ítka. Stejn

tak d ležitou je však dostupnost MHD a

omezeným zp sobem též automobily.
Návrh by m l s respektem k významu tohoto ojedin lého prostoru, jeho historickému vývoji i
ke všem p edloženým podklad m a legislativnímu rámci ešit na základ

analýzy ideu

optimálního celoročního využití ke sportovním aktivitám, odpočinku a po ádání kulturních
akcí, včetn možných úprav a dopravního napojení ostrova pro občany a návšt vníky Prahy.

OBRůZ MÍSTů Ědle sout že o návrhě
“Štvanice - Místo st edov ké st elnice, pak barokní arény, psích štvanic na jeleny... Místo
smrti a vít zství. Místo utkání. Místo chladu ledáren, zimního stadionu, prohry vít zství roku
1ř47 a mod in krasobruslení. Místo vír vodní elektrárny, vodního slalomu a cirku varieté
Eugenia ůverina. Tiché místo s k ikem porodnice. Místo Velkých Benátek a brodu mezi
bývalými ostrovy Jeruzalém, Koruna, Primátor, Rohan. Místo pod vodou a tenisovými míčky.
Místo minulé a míjené vodou, auty, parníkem a racky. Místo na dosah, na dohled
dalekohledem z m sta pod dálnicí Praha - Brno, začínající nad pylonem mostu, mezi
sochami Práce
a Humanity, tak vzdálenými, že si nemají co íct. Místo 3x p eškrtnuté vlaky viaduktu,
trolejemi tramvaje a tunelem metra. Místo nezastav né bez mementa k zastavení. Místo, kde
m ítko m í jen Vltava a stopky rozhodčích. Místo neparkování párk v parku u 3 zbo ených
hospod a nefunkční kavárny. Místo ne-ZOO. Místo, kde se neví, zda se bude hrát "Potopená
4 katedrála". Míjené místo m sta, bez cest a spojení, místo bez cíle s cílem rande, na míst
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v sobotu p esn v 5 ! k odplutí do Hamburku! Bez plachet, 5 uzl , z výšky 1173,54 m nm.
Jen ne ne-místo mezi Bubny pod dálnicí a zbo eným T šnovem…“
NÁVRH
URBůNISTICKÉ EŠENÍ
Ostrov Štvanice je výrazným pražským m stským prostorem, jemuž se dostalo celostátního
významu a renomé, plynoucího p edevším z jeho využití, jakožto významného sportovního
areálu. Z tohoto pohledu je t eba tento fakt využívat, čerpat z pov domí obyvatel o ostrov a
zvolit nové funkce, které by respektovaly historické, kulturní, společenské, ale i ekonomické
souvislosti místa. Obrovský potenciál území pak tkví v jeho typologickém druhu, kdy jako
ostrov obklopen ekou Vltavou, nabízí množství atraktivních ešení jak se spojením vody a
pevniny zacházet. D ležité je také kvalitní uspo ádání funkcí na ostrov , které jednak
vychází z tradic jednotlivých druh

sportovišť na ostrov , tak ze snahy vytvo ení kulturn

rekreačního zázemí, které by napomohlo oživení ostrova.
DOPRůVNÍ

EŠENÍ

D ležitým p edpokladem kvalitního rozvoje je op tovní zapojení ostrova do struktury m sta
zkvalitn ním dopravního p ístupu, napojením cyklostezek a p ších tras. Negativní vliv na
celé území má dopravní tepna severojižní magistrály. Ta rozd luje nejen Prahu na východní
a západní část, ale také na ostrov Štvanice vytvá í nep ekonatelnou bariéru. Existuje již ale
množství snah a studií na zklidn ní tohoto frekventovaného úseku a díky navazujícím
dopravním projekt m by mohlo dojít k rapidnímu snížení dopravy proudící p es ostrov
Štvanice. V tomto p ípad by byla p ítomnost S-J magistrály naopak p íležitostí a pozitivem.
Součástí návrhu je také op tovné z ízení zastávky MHD na ostrov , čímž by se výrazn
zlepšila celková p ístupnost ostrov, v kombinaci se zpomalovacími pruhy a p echody.
Problém možnosti sjezdu jen z jednoho jízdního sm ru je vy ešen z ízením sjezd na obou
stranách magistrály, které ústí do podzemních garáží. V garážích jsou ob strany propojeny,
proto je možný vjezd a výjezd do obou sm r S-J magistrály, čímž se výrazn usnadňuje
p ístup ostrova automobilovou dopravou. Ta je ovšem svedena pouze do podzemních
garáží. Je zapot ebí zamezit automobilového provozu po Štvanici, jelikož to má nep íznivý
vliv na celkový obraz ostrova. Pro zásobování elektrárny, zázemí sportovišť a pro
p íležitostné vjezdy jsou p izp sobeny n které parkové cesty.
Napojení na cyklistické a p ší trasy v okolí je zajišt no navržením 3 most

pro p ší a

cyklisty, které svou polohou navazují na okolní stezky a zároveň svou architekturou a
konstrukcí bezprost edn

navazují na estetiku Negrelliho viaduktu netvo í rušivý prvek a

zbytečn na sebe neupozorňují, naopak podporují, zvýrazňují a zatraktivňují p vodní mostní
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konstrukci. Lávka na jižní stran ostrova navazuje na cyklotrasu podél Rohanského náb eží,
na severní stran pak další lávka propojuje Štvanici s již upraveným Bubenským náb ežím.
D ležitým propojením je také ostrova Štvanice s Rohanským ostrovem na východní části,
které je zajišt no další lávkou pro p ší a cyklisty.
Krom automobilové, hromadné, cyklo a p ší dopravy má Štvanice možnost také napojení
na p ípadnou lodní dopravu. P ed štvanickými zdymadly se již tradičn točí výletní lod a
sm ují zp t do centra Prahy. Z ízením zastávky t chto typ lodí by se zvýšila atraktivita i
dostupnost ostrova a p i dalším vývoji íční sít lodní dopravy by mohly podzemní garáže na
Štvanici sloužit i jako odstavné parkovišt

a dále do centra by pak po zaparkování

automobilu pokračovali zájemci o návšt vu centra lodí.
URBůNISTICKÁ KONCEPCE ZÁSTůVBY
Štvanice má v celku jasnou urbanistickou strukturu, která vychází z p ístupu jednotlivých
částí od severojižní magistrály. D ležitým principem p i novém návrhu uspo ádání budov na
ostrov

je otev enost a p ístupnost. Je nezbytné zrušit veškeré barikády, které bránily

volnému pohybu návšt vníka po ostrov . Dále je, p edevším u tenisových kurt , nutno
zm nit orientaci hlavního vstupu do areálu. Ten by m l být v ose areálu a p ímo vizualn
navazovat na výstup ze zastávek MHD. Další vstupy do areál jsou ze všech stran, p ičemž
je celý areál navržen jako pr chozí, s možností filtru návšt vník p i konání turnaj , nebo
v nočních hodinách. Urbanistická koncepce multifunkční kulturní platformy na západní stran
ostrova pak op t vychází ze snahy vytvo it volnou strukturu, která je otev ená jednak do
okolních parkových ploch a jednak k ece a náb eží. Vytvo ení „nám stí“ či atria pak
koresponduje se snahou navrhnout multifunkční ve ejný prostor, který v součinnosti
s p ilehlými stavbami galerie a kavárny/klubu nabízí množství r zných aktivit od
exteriérových výstav, p es po ádání koncert , divadelních p edstavení, venkovního promítání
a dalších kulturn společenských aktivit. Podélné uspo ádání budov pak vybízí návšt vníka
k pohybu sm rem k výhledu na Pražský Hrad a k náb ežní linii. Na východní stran ostrova
je pak navrženo využití znehodnocených oblouk

Negrelliho viaduktu, které ztratily svou

pr chozí funkci stavbou tenisového centra. Práv

tyto části viaduktu pak budou sloužit

jakožto zázemí skateparku a cykloparku s BMX tratí. ůby nedošlo kr znehodnocení hodnotné
perspektivy oblouk

viaduktu, jsou veškeré vestavby odskočeny dovnit a p i podélném

pohledu na mostní oblouky tedy neruší čistou estetiku Neggrelliho viaduktu.
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KONCEPCE NÁVRHU PůRKU
Zeleň je nedílnou součástí ostrova Štvanice. Její návrh se v konceptu snaží udržet již zažitý
model rozvržení vegetace na ostrov . Nov se zeleň snaží podpo it silné stránky ostrova,
jako je výhled, r zné atmosféry v jednotlivých částech, nebo podpo ení kvalitní architektury a
pr hled , a naopak zakrytí nedostatk

tak, aby vizuáln nekazily celkový estetický dojem

parku na Štvanici. Prokácením a výsadbou nových strom projdou všechny 3 části ostrova.
Západní část je koncipována jako nejvíce propojena s kulturními aktivitami v této části
ostrova, ve st ední části zeleň odpovídá na sportovní založení tenisového areálu, východní
část ostrova je pak navržena jako odpočinková a tomu odpovídá i zvolená zeleň a zp sob
odclon ní od hlučných částí a otev ení pr chodu k ece.
Síť tras a p ších cest je navržena tak, aby byl ostrov co nejvíce otev ený a propojený a
zároveň napojený na okolní p ší a cyklistické stezky. Na páte ní komunikaci jsou napojeny
spojovací cesty, které spojují hlavní trasy s pob ežními cestami. Tyto spojovací chodníky
jsou koncipovány tak, aby sm ovaly a začínaly vždy v n čím zajímavém prostoru nebo
výhledu. Zároveň kolmo na tyto cest sm ují další prvky otevírající výhledy, nebo sm ující
do dalších zajímavých prostor.
ůRCHITEKTONICKÉ EŠENÍ
TENISOVÝ ůREÁL
Je navržen nový hlavní vstup od osy areálu, který je pr chozí s možností filtrace nebo
uzav ení p i turnajích, nebo ve večerních hodinách. Je navržena rekonstrukce hlavní
tenisové arény, vytvo ení pr chodu mezi hlavním kurtem a mistrovským kurtem na
jihovýchodní stran

areálu. Západní objekty kurt

jsou koncipovány jako tréninkové a

rekreační tenisové plochy. Mezi t mito částmi je uprost ed navrženo „nám stí“ – nový
ve ejný prostor, který by m l sloužit p edevším p i turnajích a zápasech jako rozptylová
plocha a místo setkávání. Zpracování tenisového areálu není p edm tem diplomové práce.
NEGRELLIHO VIADUKT
Základním konceptem návrhu bylo využití prostor pod oblouky takovým zp sobem, který by
neznehodnocoval dominantu Negrelliho viaduktu. Proto byly pro využití vybrány oblouky,
jejichž možnost pr chodu je pocitov omezena stavbami tenisového areálu. ůby p i pohledu
vestavby nerušily hodnotnou perspektivu mostních oblouk , jsou zapušt ny hloub ji do
prostoru oblouk . Konstrukčn

jsou pak ešeny nezávisle na mostní konstrukci. Je zde

navrženo zázemí skate-parku, který na viadukt bezprost edn navazuje, a který má na míst
mnohaletou tradici. Součástí skladu jsou i kapsy pro uskladn ní skládacích tribun pro p ípad
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v tších závod . Další oblouk ukrývá ve ejné WC a dále pak bufet, který slouží pro skateový
areál. Další 3 oblouky, které jsou zastín ny hlavní tenisovou arénou, slouží jako p jčovna
BMX kol a servis, ve ejné WC, sklady a kavárna. Tyto části jsou orientovány k cykloparku a
BMX trase, které zatraktivňují funkční využití ostrova a také vychází z již n kolik let
zab hnutých tradic.
Materiálové

ešení je soust ed no na využití d eva na n které povrchy chodník ,

podmostních oblouk

a teras. D ev ný je také mobiliá , který je rozmíst n pod oblouky i

v celém areálu. Samotné vestavby jsou pak ztvárn ny z perforovaného plechu, skla a
ocelové nosné konstrukce, která je nezávislá na konstrukci viaduktu. Dle využití jsou pak
jednotlivé části zaizolovány.
MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ PLůTFORMů
Celková koncepce a funkční náplň vychází z analýzy pražských náb ežních prostor

a

funkčního využití. Kolmo na magistrálu jsou navrženy 2 objekty – galerie a kavárna/music
club. Jižní hmota galerie odcloňuje neut šený výhled na magistrálu a je také zvukovou
bariérou, severní hmota kavárny pak do sebe zahrnuje vjezd do podzemních garáží a svým
objemem odpovídá na hmotu galerie. Výškový rozdíl mezi úrovní Hlávkova mostu a úrovní
atria, které tyto 2 stavby tvo í, je p ekonán schodišt m, které je rozbito sv tlíky ve form
teras. Orientace objekt

a zkosení západní st ny galerie nabádá návšt vníka k pohybu

sm rem k výhledu na Pražský Hrad na západní stran ostrova, také otevírá prostor parku a
opticky propojuje prostor se ekou, která je p ístupna z jižního náb eží, jež na prostor
navazuje. V západní části je z ízeno pódium, které se stává hlavním bodem západn jší části
a také oknem k výhledu na prot jší kopce. Do objektu pódia jsou situovány sklady mobiliá e,
technické zázemí pódia a ústí zde také únikové schodišt z prostoru garáží. Do hmoty pódia
je také možno ukrýt skládací tribuny, které slouží r zným vystoupením a svou mobilitou a
flexibilitou mohou vytvo it r zné druhy hledišť, dle pot eby.
Kompozici prostor pak uzavírá rozhledna, která má z úkol p ilákat ješt více návšt vník a
maximáln využít p sobivých výhled na všechny strany štvanice. Do hmoty rozhledny jsou
pak také umíst ny ve ejné toalety a pítka.
Mezi hmotami kavárny a pódia je pak navržen krytý ve ejný prostor s flexibilním mobiliá em,
který slouží nejen provozu kavárny, ale také jako míst setkávání, performance a dalších
aktivit. Podobná struktura je navržena i na prot jší stran , p ičemž zde zast ešení textilními
membránami slouží i pro krytí techniky Ěpromítání, nazvučení koncert ,…ě.
Využití atriové plochy je zamýšleno jednak pro venkovní výstavy, jednak jako součást
hledišt , jednak jako platforma pro r zná vystoupení. V zimních m sících pak slouží jako
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plocha kluzišt , které tak upomíná na slavné doby bývalého Zimního stadionu, který zde
stával, a kde bojovali o medaile nejlepší čeští i sv toví hokejisté nebo krasobrusla i. Práv
toto využití prostoru je d ležité pro napln ní očekávání ve ejnosti o z ízení kluzišt , o které
Pražané, práv na míst bývalého slavného stadionu, dlouho bojují.
KůVÁRNů/MUSIC CLUB
Kavárna je navržena jako 2-podlažní objekt. Druhé nadzemní podlaží navazuje vstupem na
úroveň Hlávkova mostu. Nachází se zde bar, odbytová plocha ve form

galerie kolem

p evýšeného prostoru prvního podlaží, zázemí obsluhy s kuchyňkou, sklady a služební
vchod z východní strany. Část hmoty kavárny zabírá sjezd do podzemních garáží, který je do
hmoty začlen n. V 1. NP, které otev ené do okolních sklen nými st nami, se nachází další
odbytová plocha, platforma pro vystoupení r zných performance, bar, sklad, zázemí
personálu, p ípravna Ěpropojena s kuchyňkou v 2.np služebním výtahemě. V 1.NP jsou také
pod venkovním schodišt m situovány WC a také možnost propojení se zázemím galerie.
GALERIE
Taktéž dvoupodlažní objekt má hlavní vstup z úrovn Hlávkova mostu. Ve 2.NP je umíst no
infocentru, knihovna, obchod se suvenýry, výtah, WC a kancelá . Na tyto prostory navazuje
samotná galerie, která je balkonem otev ená do víceúčelového prostoru prvního podlaží.
S 1.NP je galerie propojena schodišt m, které ústí do foyer. Odtud je p ístupné zázemí a WC
a další prostory galerie, které jsou koncipovány jako víceúčelové s posuvnými dve mi. Lze
tedy vytvo it n kolik menších místností pro r zná využití, nebo jeden velký galerijní prostor.
PODZEMNÍ GůRÁŽE
Na míst

p vodního Zimního stadionu Štvanice je v úrovni jeho technického zázemí

zbudováno podzemní parkování. Toto je p ístupno sjezdy z obou stran severojižní
magistrály. Zahrnuje celkem 1ř0 parkovacích míst Ě11 pro invalidyě, místnost pro bicykly,
technické místnosti a zázemí ostrahy. Z garáží vede celkov 6 východ , z toho 2 nouzové.
Celý objekt je rozd len na 5 dilatačních celk Ě3 na západní stran , 1 spojovací tunel, 1 na
východní stran magistrályě.
MůTERIÁLOVÉ EŠENÍ
Celý komplex je navržen z materiál typických pro ostrov Štvanice, a sice beton a d evo, oba
dopln né o sklen né plochy.
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EŠENÍ

Vestavby pod Negrelliho viaduktem jsou ešeny jako, na mostní konstrukci, nezávislé
ocelové konstrukce. Od mostní konstrukce jsou odd leny dilatací vypln nou hmotou
zpracovávající ot esy od projížd jících vlak . Hmoty galerie a kavárny jsou pak ešeny z
části jako zd né z lehkých cihelných blok , z části jako ocelová rámová konstrukce. Stropy
jsou ešeny p edpjatými ŽB panely - spiroll. Podzemní stavba je železobetonová, rozd lena
na 3 dilatační celky. Samostatn

je oddilatován také tunel propojující ob

východní část garáží. Stavby jsou založené na pilotách.

části garáží a

