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NÁJEM,

KTERÝ PODEPŘE
DAVID ČERNÝ
NA OKRAJI KARLÍNA BRZY VYROSTE ZA VÍCE NEŽ JEDNU
MILIARDU STAVBA, KTERÁ JE SPÍŠ NEŽ ARCHITEKTONICKÝM
POČINEM SAMA O SOBĚ UMĚNÍM. ZÁROVEŇ JDE
O PŘELOMOVÝ PROJEKT: FRAGMENT NABÍDNE PRÉMIOVÉ
NÁJEMNÍ BYDLENÍ.
NELA VÍTOVÁ, VIZUALIZACE: TRIGEMA, MONOLOT
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(zleva) David Černý, David Wittassek, Jiří Řezák, Marcel Soural
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a Rohanském nábřeží, v místě, kde se kříží Karlín – technologické centrum Prahy – a sousední
Palmovka, vzniká unikátní projekt nájemního
bydlení, jehož cílem je do Čech v moderním pojetí navrátit tradiční, zato dávno zapomenutý koncept propojující architekturu s uměním. Projekt s názvem Fragment,
který nabídne 140 bytových jednotek, 120 garážových stání
a několik komerčních prostor, má na svědomí developerská
skupina Trigema, která jeden ze svých nejnovějších počinů
připravuje ve spolupráci s architektonickým studiem Qarta
architektura a českým umělcem Davidem Černým.
Fragment má být prostě jiný. Na rozdíl od většiny nových
developerských projektů, jejichž byty jsou nakonec rozprodány jednotlivým majitelům, nabídne budova vznikající jen
několik desítek metrů od pražské Invalidovny prostory čistě
za účelem pronájmu. Od typických moderních staveb se
bude lišit také v tom, že její exteriér a interiér budou vynikat uměleckými prvky, které byly sice ještě před několika desítkami let naprosto běžnou součástí obytných budov, dnes
už jsou však zcela opomíjeným elementem. „Projekt nabízí
kreativní symbiózu mezi kvalitní architekturou a současným
uměním.
Nemáme čas ztrácet čas ‚jen‘ vyděláváním peněz stavěním
stále stejných staveb,“ vysvětluje koncept ředitel skupiny Trigema Marcel Soural. Zároveň dodává, že o unikátní stavbu
půjde už na první pohled. Rozpixelované plochy bloků neboli fragmentů (odtud samotný název budovy) jsou vrstveny
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do funkční struktury, a vytvářejí tak kompaktní celek tvořící
při pohledu shora postavu ležícího vojáka, jehož tělo, jakožto
celý objekt, je podpíráno dvěma sochami obřích rozměrů
z dílny sochaře Davida Černého. „Hlavní socha dívky pečující
o vojáka bude vysoká 28 metrů a budovu bude podpírat svým
bujným poprsím,“ popisuje Soural vzhled budovy za 1,25 miliardy korun. To vše jako odkaz k funkci nedaleké barokní
Invalidovny, která sloužila na sklonku 17. století jako ubytování válečných invalidů. Jakkoli zajímavě může koncept budovy už z popisu znít, na nahlédnutí do plánů celé budovy si
budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Tvůrci veřejnosti
zatím odhalili jen několik dílčích částí, ohledně zbytku jsou
zatím záhadní – jednotlivé části, včetně unikátních soch, plánují postupně odtajňovat v průběhu dvou let výstavby.
Vzhledem k odlišnosti a náročnosti projektu není divu, že
tým architektů na promyšleném konceptu pracoval přes tři
roky. „Bylo to právě v roce 2017, kdy jsme na veřejnosti začínali komunikovat myšlenku nájemního bydlení, které v té
době ještě moc běžné nebylo,“ říká Soural, který Trigemu
před 26 lety založil a od té doby ji řídí. V té době bylo na
trhu nových nemovitostí zvykem většinu bytových jednotek
rozprodávat a málokterá developerská společnost se vydala
cestou ponechání plného vlastnictví a pronájmu. V té době
firma dokončovala projekt Smart, chytré bydlení v Nových
Butovicích, čímž úplně poprvé zahájila spolupráci s Davidem Černým. „Od začátku jsem věděl, že právě na Fragmentu s ním budu chtít spolupracovat, a David měl navíc
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i ambici profilovat se více jako umělec v architektuře. Tehdy
mě napadlo znovu obnovit myšlenku propojení architektů
a umělců, což vedlo k vytvoření architektonického studia
Black n’ Arch spojující developerské aktivity Trigemy a některé umělecké počiny Davida Černého,“ vysvětluje. Ateliér
dnes funguje už dva a půl roku, zaměstnává 14 architektů
a projektantů a stojí za realizací klíčových projektů skupiny
Trigema.
Stavba nevšedního obytného prostoru byla zahájena 1. října
položením základního kamene, přestože původně se mělo
začít stavět už letos na jaře. Asi není překvapením, že důvodem odsunutí termínu byla v Česku tehdy začínající epidemie koronaviru, která zkomplikovala podpis smluv pro
zajištění financování. Pokud vše půjde podle plánu, výstavba
projektu by měla být dokončena za dva roky na podzim, přičemž v zimě 2022 by se podle Sourala měli do domu stěhovat
první nájemníci. V současné chvíli studio Qarta architektura
pracuje na finalizaci konceptu boardu pro řešení interiérů. Ty
by, stejně jako exteriér budovy, měly být speciální a na první
pohled se lišit od ostatních nových projektů. „Chceme, aby
byty vypadaly úplně jinak než jakékoli běžně zařízené moderní pronájmy. Naším cílem je nikoli trefovat se do obecného vkusu a vytvářet mainstream, ale vyřešit interiér odlišně.
A to je teď největším úkolem architektů,“ říká čtyřiapadesátiletý absolvent stavební fakulty ČVUT.
Projekt cílí převážně na mladší věkovou kategorii. Obyvateli Fragmentu by se jednou měli stát mladé páry i jednotlivci,
manažeři z nedalekých firem a v menší míře možná také rodiny s dětmi. „Jsme sami zvědaví, koho tím oslovíme. Věříme
si hodně. Myslím, že lidé budou stát fronty na to, aby u nás
mohli bydlet,“ říká. Důvěra ve vlastní dílo Souralovi ani jeho
týmu neklesá přesto, že ceny nájmů budou podle jeho slov
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Přízemní patro budovy nabídne obyvatelům služby, které
mohou na denní bázi potřebovat nebo mohou sloužit i lidem z nedalekých kanceláří. Ostatně retail je dnes už neodmyslitelnou součástí většiny podobných rezidenčních
projektů v Praze, na kterých Trigema pracuje. Vedle Fragmentu lze zmínit aktuálně dokončovanou výstavbu bytových domů Nusle, kam by se noví majitelé bytů měli
nastěhovat ještě do konce roku. Známým počinem ateliéru
je také koncept budovy Top Tower, která by se měla za tři
roky začít stavět v Nových Butovicích, na první pohled jedinečné převráceným vrakem lodi opřeným o věž vysokou
135 metrů, čímž by si měla zajistit post nejvyšší budovy
Česka. Nabídnout má zcela nový koncept nájemního bydlení, takzvaný coliving, který je dnes už typický ve spoustě
větších měst po celém světě. V hlavní věži má vzniknout
na 300 bytů o velikosti 19 metrů čtverečních vybavených
postelí, úložnými prostory, malou kuchyňskou linkou
a koupelnou. Většinu času by ale nájemníci měli trávit ve
společných prostorách nacházejících se ve třech patrech,
kde bude velký obývák, společná kuchyně, posilovna nebo
knihovna. Druhá, nižší část budovy by měla nabídnout několik kancelářských prostor a jedno patro určené jen pro
obchody. Samotná část vraku lodi má potom sloužit jako zábavní centrum, kde nebude chybět výhled ze střechy na celé
hlavní město, vyhlídková restaurace, zahrada, galerie ani zábavní park pro rodiny s dětmi. Výstavba započne ve chvíli,
kdy projekt dostane od města stavební povolení.
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spíše nadprůměrné. Velký potenciál má projekt i podle Prokopa Svobody, majitele realitní společnosti Svoboda & Williams, která tu má na starost zprostředkování rezidenčního
pronájmu. „V poslední době sledujeme, že se k nájemnímu
bydlení stále častěji uchyluje i vyšší střední třída. Současná
krize bude tento trend akcelerovat. Projekt Fragment je první
vlaštovkou prémiového nájemního bydlení, které bude rok
od roku žádanější,“ míní Svoboda. Zájem veřejnosti by si projekt mohl získat i díky vysoce nastaveným technologickým
parametrům budovy, jež bude vybavena tepelnými čerpadly,
systémem vytápění a chlazení distribuovaným skrze stropní
podhledy, ale také zelenými střechami, místní fotovoltaickou elektrárnou nebo automatickým stíněním oken. Každá
bytová jednotka k pronájmu s dispozicí začínající na 1+kk až
po prostorné mezonety se střešními terasami a výhledem na
Pražský hrad bude mít navíc chytré ovládání. Kvalitně technologicky vybavená by měla být i podzemní garáž. Fragment,
jakožto koncept budoucnosti, nabídne neodmyslitelné nabíjecí stanice pro elektromobily i specifický sdílený systém parkování, který by měl současnou kapacitu stání zvýšit až
o 30 procent oproti běžnému parkování v bytových domech.
„Při příjezdu vás chytrý systém zachytí, vyhodnotí vás jako
našeho nájemníka, zjistí, ve které části budovy bydlíte, a vytipuje stání nejbližší k dané sekci,“ vysvětluje Marcel Soural.

