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ÚVODVývoj Vinohrad 
Národní dům a jeho okolí

II. LOKALITA
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Městská část Vinohrady se rozkládá na území 
dřívějších vinic, které založil v roce 1348 Ka-
rel IV., český král a císař římský, a daly název 
i pozdější části města. Vinice však postupem 
času začínají upadat a v druhé polovině 18. 
století se na jejich místě zakládají různé malé 
usedlosti a letohrádky. Po sloučení usedlostí 
za branami Nového Města roku 1849 vzni-
ká samostatná obec s názvem Viničné Hory. 
Koncem 19. století se Praha rychle rozrůstá za 
hradby, okolní obce se rychle mění na praž-
ská předměstí a největší stavební boom nastá-
vá po roce 1966, kdy se započalo s bořením 
hradeb. Roku 1867 získává část právo užívat 
název Královské Vinohrady. Od ní se o pár let 
později, v roce 1875 odpojila část pod vrchem 
Vítkovem, dnešní Žižkov, a roku 1879 byly Vi-
nohrady povýšeny na město a získavají všech-
na práva i povinnosti samostatného města.

Kromě menších usedlostí a osad jako Pštro-
ska, Kanálka, Saracinka, Eichmanka, Kravín 
či Seidlovo pole, zde byly především velké za-
hrady a pole táhnoucí se až k Olšanům, Vršo-
vicím a Strašnicím, a nová část tak skýtala vý-
hodné stavební možnosti, které brzy využila 
bohatá buržoazie, která investovala do stavby 
komfortních domů a vil. Vinohrady byly po-
važovány za nejzdravější část Prahy a slibovaly 
příjemné a zdravé bydlení a samozejmě i sluš-
né zisky. Nebývalý hospodářský rozmach této 
přední pražské čtvrti umožnil nejen rozsáhlou 
výstavbu bytových domů, ale i budov doslova 
vytvářejících nový charakter této městské čás-
ti, která se stala jednou z nejvýstavnějších čístí 
Prahy. Od počátku 70. let 19. století se již roz-
víjí bytová výstavba směrem od Národního 
Muzea, největší stavební ruch však přichazí 

v 80. letech, kdy výstavba postupuje dále na 
východ. Je také postavena radnice, Národní 
dům, divadlo, řada škol, kostel, nemocnice a 
přečerpávací stanice  s elektrárnou, zahájen 
provoz koňské dráhy na trase Můstek – Zvo-
nařka a začíná se s dlážděním ulic. Roku 1897 
je zahájen provoz vinohradské elektrické drá-
hy na trase Muzeum – Flora. Dnešní náměstí 
Míru ještě v té době nemělo dnešní parkovou 
úpravu, o čemž svědčí fotografie posledního 
orání před kostelem Sv. Ludmily z roku 1911. 
Poslední vinohradské pole ustupuje zástavbě 
roku 1924. Počet obyvatel se během čtyřiceti 
let zšestinásobil (1880 –14 tis.; 1922 – 90 tis 
obyvatel).

Po přijetí zákona o vytvoření Velké Prahy 
se roku 1922 Vinohrady stávají její součás-
tí. Do té doby byly pátým největším městem 
na území Československa. Za 2. světové vál-
ky nesly název Königliche Weinberge a byly 
nehůře postiženy náletem roku 1945, kterým 
bylo zasaženo mnoho obytných domů a také 
kostel a synagoga. Po válce a v 2. pol. 20. stol. 
rozvoj nijak výrazně nepokračoval a městská 
část byla dvakrát územně rozdělena. Poprvé 
v roce 1949 mezi obvody Prahy 2 a Prahy 12, 
podruhé v roce 1960, tentokrát dokonce mezi 
pět obvodů (Prahu 1, 2, 3, 4 a 10). O osm let 
později je oficiální název zkrácen na Vinohra-
dy. Po pádu komunismu bylo mnoho domů 
zrekonstruováno a přichází velká snaha na-
vrátit Vinohradům pověst prestižní resident-
ské čtvrti, kterou měly v době rozkvětu Krá-
lovských Vinohrad.

VINOHRADY
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1884 Polohopisný plán královského hlavního města Prahy; zdroj: http://www.dveprahy.cz/

2015 Základní mapa Prahy; zdroj: http://www.dveprahy.cz/

1944 Plán Prahy; zdroj: http://www.dveprahy.cz/
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ULICE BLANICKÁ 

Část mezi ulicemi Francouzská a Vinohrad-
ská se od roku 1889 do roku 1896 jmenovala 
Blanická, poté, když byla dostavěny navazující 
bloky směrem k Riegrovým sadům, se až do 
40. let 20. století nazývala Horní Blanická (ně-
kdy také jen Blanická) a ona navazující část 
mezi ulicemi Vinohradská a Polská pak Dolní 
Blanická, jak je také uvedeno na Orientačním 
plánu Prahy z roku 1938, a mezi lety 1940 a 
1945 Schlözerova. Od roku 1945 jsou již obě 
části vedeny pod jedním názvem “Blanická”.

ULICE SLEZSKÁ

Ulice vede z náměstí Míru přímo východním 
směrem až k náměstí Jiřího z Lobkovic. Je 
dlouhá přes 2 km a po celé dělce je jednosměr-
ná. Název ulice odkazuje na historickou zemi 
Slezsko a pochází z doby vzniku ulice roku 
1889. Její dnešní část mezi ulicí Budečská a 
náměstím Míru vznikla však již roku 1884 a 
byla pojmenována Chocholouškova (podle 
novináře Prokopa Chocholouška). Roku 1928 
byly obě tyto části spojeny a pojmenovány 
“Slezská”.

NÁZVOSLOVÍ KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
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1884 Polohopisný plán královského hlavního města Prahy; zdroj: http://www.dveprahy.cz/

2015 Základní mapa Prahy; zdroj: http://www.dveprahy.cz/

1938 Orientační plán hlavního města Prahy s okolím; zdroj: http://www.dveprahy.cz/
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Národní dům na Královských Vinohradech byl 
postaven v letech 1893-94 v tehdy populárním 
neorenesančním slohu, jako např. také budovy 
Národního divadla, Národního muzea, Rudol-
fína. Stejně jako tyto budovy také ztělesňuje 
osvobozenecké snahy českého národa, nacháze-
jící se v té době pod již dlouhotrvající nadvlá-
dou Rakouska, o znovunabytí národní svobody, 
a to především ve své kulturní formě. Narozdíl 
od nich však není celonárodně známou budo-
vou, je dílem pouze jedné městské části – Krá-
lovských Vinohrad – a její oslava je propsána 
v celém interiéru budovy. Znak Královských 
Vinohrad můžeme vidět na všech chodbách i v 
sálech, a konkrétně výzdoba Majakovského sálu 
je velkou oslavou založení Vinohrad Karlem IV. 
a jejím významem a bohatstvím. Vybudová-
ním Národního domu se zvýšil velkoěstský ráz 
čtvrti. Říkalo se mu také “Vinohradksý městský 
salon”, protože společně s radnicí, kostelem, di-
vadlem a sadem tvořily skutečně městské spole-
čenské středisko.

Čtyřpodlažní, trojkřídlou budovu navrhl vi-
nohradský architekt Antonín Turek, který stojí 
také za stavbou vinohradské vodárny a městské 
tržnice. O vytvoření projektu monumentál-
ní reprezentační budovy rozhodlo na počátku 
devadesátých let 19. století zastupitelstvo města. 
Výstavba proběhla v rekordně krátkém čase - 15 
měsíců - ve spolupráci se stavitelem Troníčkem. 
Celkové náklady na stavbu byly překvapivě níz-
ké, činily 1 364 000 korun a to včetně vnitřního 
vybavení a zařízení, které zahrnovalo v té době 
ještě vyjímečné elektrické osvětlení a ústřední 
vytápění. Otevřen byl Národní dům 10. Listo-
padu 1894.

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
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1938 Orientační plán hlavního města Prahy s okolím; zdroj: http://www.dveprahy.cz/

1938 Orientační plán hlavního města Prahy s okolím; zdroj: http://www.dveprahy.cz/
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ÚVODHudební škola

III. TÉMA



Dům jako jedna z elementárních stavebních jed-
notek tvoří strukturu města. Metropolitní dům 
se vyznačuje vyšším standardem, mimo hlavní 
funkci objektu, je cíl stále stejný, vytvářet, do-
plňovat, ucelovat městskou strukturu. Současné 
tendence v navrhování měst upřednostňují  pěší 
a cyklisty, podporují kombinování a koncentro-
vání více funkcí do jednoho objektu. Účelem je 
zahušťovat městské prostředí.

HUDEBNÍ ŠKOLA

Tématem této práce je hudební škola, která se 
začleňuje do městského bloku, jejiž součás-
tí jsou přidružené funkce. Pro zvolené mís-
to a dané prostorové možnosti dům přebírá 
model hudební školy a poskytuje prostory 
pro výuku instrumentální hry s oddělení-
mi klávesových, strunných, dechových a bi-
cích nástrojů s různými studíjními obory. 
Prostory pro tuto funkci vyžadují vysoké náro-
ky na stevebně fyzikální vlastnosti, zvláště na 
akustiku prostorů. Dělící stěny musí mít poža-
dované vlastností pro neprůzvučnost a dobře 
znít. Pro umístění hudebních nástrojů je třeba 
počítat s prostornými místnostmi, jejichž sou-
částí jsou základní a specifický mobiliář pro 
výuku určitých nástrojů. Zároveň jsou potřeba 
prostory pro skladování mobiliáře a zařízení 
pro výstavy, koncerty a jiné události.

METROPOLITNÍ DŮM
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městský dům, autor: Louis Cochet, Ecole Normale de Musique, Paříž (1881)

motiv věží,materialita, autor: Eero Sarrinen

charakter prostorů pro bydlení, autor: Peter Märkli, Im Gut Housing, Curych (2009-2014)

Referenční obrázky
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ÚVODHudební škola

IV. NÁVRH
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NÁVRH

Dům jako jedna z elementárních stavebních 
jednotek tvoří strukturu města. Metropolitní 
dům se vyznačuje vyšším standardem, mimo 
hlavní funkci objektu, je cíl stále stejný, vytvá-
řet, doplňovat, ucelovat městskou strukturu. 
Současné tendence v navrhování měst upřed-
nostňují  pěší a cyklisty, podporují kombino-
vání a koncentrování více funkcí do jednoho 
objektu. Účelem je zahušťovat městské pro-
středí.

Nárožní parcela na křížení ulic Blanické a 
Slezské je velmi cenným a důležitým pozem-
kem i přes svoje limity. Doprava je v hojné 
míře zastoupena ve Francouzské ulici. Korun-
ní a Slezská ulice jsou frekventované méně.

Urbanistické řešení Vinohrad má jasnou blo-
kovou strukturu s konstantní podlažností. 
Jednotlivé bloky vytvářející kompaktní struk-
tury, jasně určují měřítko města. 

Na území Vinohrad zcela převažuje funkce 
bydlení, lokace v blízkosti Náměstí Míru má 
předpoklady pro rozšíření o jiné funkce. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hudební škola navazuje na sousední objekt 
Národního domu a v přízemí je s ním propo-
jena s možným využitím funkčních prostorů, 
doplňuje občanskou vybavenost v místě, je 
městotvorným prvkem.

Určujícími motivy domu jsou koncertní síň 
a větrací věž metra, která je ponechána v pů-
vodní pozici.Objekt obsahuje hudební školu, 
komerční plochy a garážová stání. Škola se 
sedmi nadzemními podlažími je orientovaná 
směrem do Slezské ulice, dvě komerční plo-
chy s volnou dispozicí mají vstupy z Korunní 

ulice, suterén s garážemi a technickými míst-
nostmi jsou obslouženy autovýtahem ze ulice 
Slezská.

Podlaží jsou přístupná ze dvou schodíšť a 
hlavního výtahu. Rozměry hlavního schodiště 
odpovídají funkci - přístupu do koncertního 
sálu. Vedlejší schodiště slouží zároveň jako 
požární. Druhou požární únikovou cestou je 
výtah. Směrem ke Korunní ulici v 1. patře se 
nachází kanceláře vedení školy společně se 
zkušebnami. Vnitroblok je úživán pro záso-
bování.

Přízemí a 1.patro školy jsou částečně určeny 
pro reprezentaci školy a žáků, pro tento účel 
jsou navrženy kavárna, přednášková místnost 
a koncertní sál. 

Sál je domem v domě s vlastní vloženou kon-
strukcí uloženou na ložiskách. Jeho kapacita  
je přibližně 180 míst.

Zbylá část patra je věnována prostorám pro 
vedení školy a učitelský sbor. 2. až 5. patro 
slouží pro výuku, přehrávky. V patrech jsou 
umístěny malé a velké zkušebny, učebny, na-
hrávací místnost a audivizuální knihovna.  
V 6. patře jsou umístěny 4 byty s terasami, 
které slouží pro hosty a zaměstnance školy. Je-
jich koncept je založen na dlouhém prostoru 
s možností provětrání skrze celou dispozici. 
 
 

AUTORSKÁ ZPRÁVA
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59ULIČNÍ FRONTA KORUNNÍ, VNITROBLOK - ŘEZ, POHLED
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61DETAIL FASÁDY

Nosná konstrukce  objektu je navržena jako 
monolitický železobetonový kombinovaný 
systém. Fasáda je tvořena pohledovými cihla-
mi římského formátu, 5. až 7.NP je členěno 
betonovými římsami, fasáda je členěna římsa-
mi každá dvě patra. Na fasádě jsou použity 
ocelové profilové desky s tmavě šedou práš-
kovou barvou mezi přízemím, patrem a 2.pat-
rem, 3.patrem. Okna jsou hliníková, v místech 
ovíravých částí doplněná ocelovým zábradlím 
s povrchovou úpravou přáškového laku. Střeš-

ní plášť je plochá střecha doplněna terasami. 
V 1.PP jsou technické prostory pro zdroj 
tepla, elektrorozvody, nádrž a strojov-
nu pro sprinklery, retenční nádrž pro za-
držování dešťové vody, vzduchotechnic-
ké jednotky jsou dvě (budova školy, sál). 
Rozvody instalací jsou vedeny v prostorech 
chodeb zakryté podhledem do místností, v in-
stalačních jádrech.

+2,200
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+18,320

+11,000

+5,500

+25,640

+14,660

-3,000
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