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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nosnou konstrukcí domu je monolitický železobetonový skelet, který poskytuje 
flexibilitu v rozvržení jednotlivých bytů a podlaží a dispoziční řešení jsou tak poddajná 
a umožňují velké změny dle potřeb obyvatel. V případě modelu Baugruppe je tato 
přizpůsobivost důležitá, jelikož v době stavby nemusí být známi všichni budoucí 
obyvatelé domu, a navíc se u většiny z nich předpokládají ne zcela standardní 
požadavky. 

Modul skeletu v nadzemních patrech je přibližně 4,5 x 4,5 m. Takto malé rozpony 
umožňují řešení se skrytými průvlaky, což je v případě nižších konstrukčních výšek 
vítané a dále podporující flexibilitu objektu. V patře s parkováním je modul zvětšen na  
6 x 6 m a konstrukce 1.pp s technickým zázemím, sklepy a sklady je navržena jako 
rošt roznášející zatížení z vyšších pater do sloupů v dalším podzemním podlaží. 
Parkování je řešeno pomocí podélných posuvných plošin umožňujících navýšení 
kapacity v hlubších dispozicích, které nemají dostatečné dimenze pro umístění dvou 
souběžných řad parkovišť. 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Obvodové zdivo je tvořeno cihelnými bloky Porotherm T Profi plněnými minerální 
vatou. Modulace fasády je tvořena samotným kladením tvárnic. Fasáda ve vyšších 
patrech je opatřena tvrdou břízolitovou omítkou, jejíž zajímavá a nejednotná struktura je 
výsledkem utahování dřevěným hladítkem

Sokl domu je tvořen tmavým umělým kamenem opracovaným hrubou technologií, 
tzv. pemrlicí, a rohy jsou ukončeny šanýrem, který je jak dekorativním prvkem, tak 
ochranným opracováním hrany. Toto zpracování vytváří reprezentativní vzhled a nabízí 
zajímavý detail kolemjdoucím.

Vybrané materiály mají mimo jiné pojítko s dobou vzniku Vinohrad, pemrlované teraco 
se hojně využívalo za 1. republiky především na sokly domů, portály a sloupy, stejně 
jako tvrdé omítky. Obě tyto povrchové úpravy vykazují dlouhou životnost a pevná 
zděná konstrukce je pro ně ideálním podkladem. Okna jsou hliníková, barevně ladící  
s rámy většiny okolních budov.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova se skládá ze dvou mohutnějších částí obracejících se do ulic Korunní a Slezská 
a spojovací hmoty poloviční hloubky, což prospívá dimenzím vnitrobloku, který by byl 
jinak příliš temný a místnosti do něj vedoucí by nebyly dostatečně osvětleny. Pro jeho 
hodnotnější využití je navíc do útrob domu vložen dvoupodlažní prostor s atriem, což 
umožňuje vytvoření lépe osvětlené terasy v úrovni 3. np. 

Poslední patro je ustupující a navazuje tak na charakter některých okolních domů, které 
s ustupujícími hmotami také pracují. Střecha v úrovni tohoto podlaží je navržena jako 
pobytová a úroveň atiky navazuje na balustrádovou atiku Národního domu. 

FUNKČNÍ NÁPLŇ

Hlavní funkcí je vzhledem k lokalitě bydlení. Důležité však bylo si blíže specifikovat 
profil obyvatel, které by skladba bytů na Vinohrady přivedla. Cílem se tedy stalo 
vytvořit jakýsi ideální projekt pro ideální společnost budoucnosti. Ta by měla být 
společensky aktivní a přinášející svému okolí nějakou přidanou hodnotu. Takoví lidé 
mají často ne zcela standardní požadavky na bydlení, nebrání se myšlence sdílení 
a proto někteří z nich vyhledávají jisté formy spolubydlení. Jednou z nich je model 
Baugruppe a ten je pro tento návrh použit.

Samotná tvorba takového projektu probíhá ve spolupráci s městem či městskou částí, 
jak tomu u projektů založených na Baugruppe konceptu často bývá, která zainvestuje 
podzemní podlaží s parkováním a první dvě patra nadzemní s pronajímatelnými 
plochami. Jelikož je pravděpodobné, že pobočka Městské knihovny sídlící nyní  
v ulici Záhřebská bude brzy potřebovat nové prostory, počítám s jejím umístěním 
do centrálního otevřeného prostoru s atriem, ke kterému jsou dále přidruženy menší 
studovny, skladové prostory a potřebné zázemí. Další pronajímatelné plochy se nachází 
při ulici Slezská a Korunní a jsou navrženy tak, aby byly ideální pro obchody menších 
podnikatelů. Chceme zde pekárnu, zeleninu nebo opravnu obuvi, ne velký supermarket.

Ve vyšších patrech je navrženo bydlení s výrazným podílem sdílených ploch, které 
obyvatelům nahrazují spoustu služeb, za kterými by jinak museli mimo dům. V úrovni 
terasy 3.np je společenská místnost s hernou, víceúčelový malý sál vhodný pro 

společné cvičení, hlídání dětí nebo workshopy, dílna a prádelna. Vstup na terasu, která 
by měla tvořit aktivní jádro celého společenství, je možný pouze z těchto prostor  
a žádný z bytů tak není zvýhodněn. Další nadstandardní součástí návrhu je sauna  
a letní kuchyň na střešní terase. Pro případ potřeby hostinských pokojů jsou dále  
v nejvyšším patře umístěny tři bytové jednotky minimálních dispozic, které by byly pro 
tento účel ideální.

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ BYTŮ

Byty v nárožních hmotách jsou mezonetové a směrem do ulice se obrací velkými okny 
prostorných obývacích pokojů. Ložnice jsou až na výjimky orientovány do vnitrobloku. 
Řešení schodišť poskytuje přístup do přilehlých bytů na obou úrovních, což umožňuje 
využití horních pokojů jako pracoven či kanceláří s vlastním vstupem. Severní část 
je z důvodu menší plochy a dalších návazností v parteru obsloužena pouze jedním 
schodištěm a chodbou v každém druhém/třetím patře po vzoru Unité d’habitation. 

V jižní části se nachází byty převážně mezonetové, umožňující však následné dělení 
či spojování. Velikostně se pohybují od 80 do 140 m2. Byty v ustupujícím patře jsou 
standardní s minimálními dispozicemi, což nabízí alternativní využití těchto bytů jako 
hostinských pokojů.

Vhledem k nedostatečnému oslunění jsou prostory ve spodních patrech severní části 
řešeny jako pronajímatelné ateliéry a nad nimi je umístěn byt typu klastr, tedy ideální 
pro skupinu 6 – 12 lidí, studentů, seniorů či vícegenerační rodiny. Skládá se  
z několika apartmánů o dvou až třech pokojích s vlastním sociálním zázemím doplněný 
o společný obytný prostor přes celou hloubku dispozice. Výše jsou již tradiční menší 
mezonetové byty o 80 m2. 

Ve spojovací hmotě jsou byty pouze klasické, obsloužené pavlačí střídavě z obou 
nárožních schodišť. Střecha v úrovni ustupujícího 9.np je sdílená a v návaznosti na ni je 
umístěna letní kuchyně a sauna. 

Toto rozvržení dispozic je pouze koncepcí a může sloužit jako podklad pro následné 
jednání s jednotlivými obyvateli a jeho upravování dle jejich představ. Snahou však bylo 
ukázat schopnost projektu pojmout široké spektrum velikostí a typu bytů. 

Královské Vinohrady byly vždy prestižní rezidenční čtvrtí. Díky svému rychlému rozvoji 
se pyšní i velmi jednotným charakterem a místní zástavba je až na výjimky velmi 
kompaktní. Jeden z posledních nezastavěných pozemků se nachází za Národním 
domem na křížení ulice Slezské a Blanické v samém srdci Vinohrad. Diplomová práce 
si klade za cíl najít vhodné řešení doplnění tohoto bloku a definovat pravý účel a formu 
takzvaného Metropolitního domu, jež citlivě vstoupí do historické struktury města  
a svou architektonickou kvalitou se vyrovná významným domům v okolí. Součástí 
práce bylo také prověření standardu a komfortu bydlení vhodného pro takto prestižní 
lokalitu, včetně alternativních modelů bydlení formou částečného sdílení, které může 
vytěžit z daného místa maximální potenciál.

Metropolitní dům přináší do samého srdce Vinohrad oživení a pozitivní ruch. Nabízí 
místo k bydlení, práci, zábavě i vzdělávání ideální společnosti budoucnosti. Tou je 
člověk společensky aktivní, vzdělaný, mající rád své soukromí, ale i ochotný sdílet. 
Skupina takových lidí ve spolupráci s městem či jeho částí je schopná vytvořit  
v místě nesmírně kvalitní prostředí, vytěžit jeho maximální potenciál a oproti jakémukoli 
developerskému projektu také ušetřit. Mělo by jít o velkolepé, ale ekonomicky rozumné 
řešení. V duchu této myšlenky je navržena celá nosná konstrukce, velké prosklené 
plochy dělené na mnoho menších tabulí a mezonetové byty s monumentálním 
obývacím pokojem, ale skromnými ložnicemi.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaná hmota navazuje plynule na Národní dům, ctí jeho proporce a doplňuje tak 
asymetrický blok. Figura domu je sjednocena do jednoho celku, měřítkově se tak blíží 
domu Národnímu a třem výrazným objektům Paláce tabákové režie, Hasičského domu 
a Domu zemědělské osvěty, čemuž odpovídá i artikulace fasády. Zároveň však budova 
reaguje na architektonické návaznosti celého okolí, které nepřerůstá a stává se běžnou 
součástí blokové zástavby. 

Návrh počítá s odstraněním stávajících budov na pozemku. Dům čp. 820 navazující 
na Národní dům je sice v užívání, nerespektuje však charakter okolní zástavby a svou 
formou neumožňuje doplnění blokové struktury, čímž ponechává strukturu Vinohrad 
nedokončitelnou, což rozhodně není v této situaci vhodné.
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STÁVAJÍCÍ STAV

Celková situace zde je nyní bezútěšná. Budova bývalé telefonní ústředny čp. 820 již 
neumožňuje dokončení s největší pravděpodobností původně plánovaného bloku. 
Nejpozději v roce 1978 v zahradě navíc vyrostl 36 metrů vysoký výdech ze stanice 
metra Náměstí Míru, která byla toho roku dokončena a nachází se v hloubce 53 m pod 
povrchem. Postupnou proměnou letní verandy pravděpodobně vznikla stávající úzká 
dvoupodlažní budova s prodejnou a kancelářemi přístupná z ulice a průjezdu ND.

Nacházíme se tedy na pomezí tradiční rezidenční čtvrti tvořené klasickými činžovními 
domy a obtížně uchopitelným prostorem ve tvaru trojúhelníku sloužícím nyní jako 
parkoviště a obklopeným několika velmi výraznými figurami významných institucí. 
První je Palác tabákové režie s oblým nárožím, druhou Hasičský dům, první pražský 
mrakodrap, jehož věž drží stráž nad celou situací. Posledním je Dům zemědělské 
osvěty obracející se hlavním vstupem směrem k řešenému pozemku. To je Gočár, 
červené cihly, kámen v parteru a Kotěrovská moderna.

Bio Minuta, zničeno při 
náletech roku 1945

Letní veranda 
Národního domu

Pět nároží. 
Tři velikáni, 
jedna šedá 

myš a komín.
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přístupná pouze ze 
sdílených prostorů

dílna a 
prádelna

mezonetová 
společenská 

místnost s hernou

pronajímatelné 
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pro obyvatele i veřejnost

sdílená střešní 
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Blok čekající 
celé století na 
své dokončení. 
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tepelně izolační díl Porotherm KP Vario
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2x překlad Porotherm KP 7
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skrytá železobetonová konstrukce 
provázaná se zdivem
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