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OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM, LETNÁ, SOLITÉRY, PLOT

OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM LETNÁ

BUSINESS OFFICE CENTER LETNÁ

Tento projekt je zaměřen na návrh polyfunkčního objektu na pozemku mezi 
parkem Letná a Hradčanskou. Na úzkém pozemku se nachází 5 vil ve špat-
ném stavu. Mým návrhem je pět nových administrativních budov za plotem 
reagující na urbanismus vil na severu.

This project is focused on designing multifunctional building on the site 
between the Letná park and Hradčanská station. There are 5 ruined villas on 
this narrow site. The concept of the five buildings behind the fence react on 
the urbanism of the villas on the north.
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DIPLOMNÍ SEMINÁŘ
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Stavba, která sdružuje více funkcí svým provozem vzájmně slučitelných.
Polyfunkční dům je ten, který má maximálně polovinu podlahové plochy určenou 
pro bydlení nebo maximálně dvě třetiny plochy zabírají byty včetně domovního 
vybavení k bytům.

Definice polyfunkčního domu

zdroj : foto Leon Krier Architektura volba nebo osud
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Jak si představuji polyfunkční stavbu?

_třídící mašina
_autenticita a spektakulárnost

_Babylonská věž - OMA staví věž hlavou dolů
_nižší úrovně zcela vyhrazeny pro vozidla, dopravní prostředky, dvě podlaží pro nakládání a 
vykládání, další pro chodce s dvěma podlažími parkingu ve vzestupné spirále nad
_to končí patrem s příslušenstvím, zařízením pro nákladáky, pak vyústí v otevřený mezzanin 
dvoupodlažní s veřejnou halou, která je přístupná rovnou ze vstupního patra eskalátorem
_třídící mašina

_Koolhaas užívá zde strategii obálky ---rozdílnost obalená v rigidní formě, která není motivová-
na funkčními důvody
_důsledně odděluje autenticitu a spektakulárnost

OMA- Seeterminal
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Řecko, Řím
_administrativní činnost soustřeďována na veřejných prostranstvích (agora, forum)
_shromaždiště, náměstí, tržiště, sněmovna, parlament a aréna

Venkovská usedlost 
_funkce hospodářská, obytná, případně i obchodní, někdy také správní (rychtář)
_trhové vsi (přechodový typ mezi vsí a městem)
_členění usedlosti je trojdílné
_střed dispozice je síň do které se vstupuje ze dvora
_po stranách síně je světnice a komora
_navazují chlévy, stodola, prostory pro řemelslo

Středověký kupecký dům 
_stavěn na dlouhé úzké parcele, průčelí do ulice bylo používáno k provozování řemesla a obchodu
_přízemí podloubí a mázhaus kde se provozovalo řemeslo, v patře obytné místnosti

Městský dům v renesanci
_v Itálii paláce, které jsou významným vývojovým prvkem městských domů
_původně šlo o správní budovu (Palazzo Publico)

V těchto případech nemůžeme mluvit o polyfunkčních domech. Je to spíše doložení vývoje obytných domů, a toho že polyfunkčnost se objevuje 
od počátku stavění.

Průmyslová revoluce
_typologie je zjevná segregace funkcí
_dělnické kolonie, průmyslové zóny

Platýz na Národní třídě - klasicistní dům kde krom nájemních bytů jsou také nájemní prostory pro obchod a služby.
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HISTORIE POLYFUNKČNÍCH STAVEB

Athénská charta
_rozdělení funkce bydlení, práce, rekreace, navzájem propojeny dopravou
_Unité d‘Habitation od Le Corbusiera z roku 1952 v Marseille
_ pro 1600 obyvatel, jeho součástí byla i obchodní pasáž uprostřed domu, škola a sportovní zázemí na střeše, parter ponechán volný

Kolektivní domy
Kolektivní dům v Litvínově 
_Hilský, Linhart 
_školky, prádelny, společná lednice, jídelny, obchody

Kolektivní dům Zlín 
_Voženílek
_otázka, zda dlouhodobě trvající krize vede k utužení společenských vazeb nebo se pak už stávají z lidí individuální dravci

Dům Olomouc
_přechodné bydlení, než budou mít vlastní děti a rodinu, start-up
_tento projekt nevyšel, než se stačil postavit, už se „stanovený program“ vymknul z rukou, ubytovaní měli děti a neměli kam jít

Současnost
_ukazuje se že lépe fungují města, které zachovávají historicky danou určitou úroveň polyfunkčnosti, velká část týkající se polyfunkčnosti sta-
veb, města je rozebrána v knize Architektura Volba nebo osud od Leona Kriera
 - násilná konfrontace či civilizovaná debata
 - pluralismus nemusí vést ke zmatení stylů, ale spíše k respektování odlišností
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Středověkká činnost
_spočívala v sepisování a opisování knih v místnosti SCRIPTORIUM (uprostřed opatství)

Mázhaus
_Staroměstská radnice vznikla přestavbou měšťanského domu
_jádrem byla vstupní síň - mázhaus
_ostatní místnosti sloužily k hospodářským a obchodním účelům
_mázhaus v horním patře, jeho hlavní místností byla radní síň, městský archiv a v době lucemburské i kaple

_ koncem 18. st. vznikají první velké banky

_administrativní budovy určené výhradně jen pro činnost administrativní se začínají stavět kolem r. 1900
_ty první byly podobné běžným činžovním domům, jen neměly koupelny a kuchyně

Home Insurance Building (1884) 
 - William Le Baron Jenney
Tacoma Building (1887) 
 - Holabird & Roche
Fair Store (1889)
 - William Le Baron Jenney
Reliance Building (1894 – 1895)
 - Burnham and Root, 
 - Charles B. Atwood
Larkin Building (1904) 
 - F.L.Wright
Johnson Wax building 
 - hřibové hlavice sloupů
 - F.L.Wright
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Office landscaping (Burolandschaft)
_ začíná v 50. letech jako plánování open space
_70. léta - architekti se zabývají více intimnějším členěním prostoru
_80. léta se kanceláře směřují směrem  k úzkým buňkovým kancelářím podél střední chodby vzhledem k požadavkům na vlastní kanceláře a 
práce v menších skupinách

Kombikancelář
_kombinace buňkové kanceláře po obvodu se společným prostorem pro zaměstnance a služby ve středu dispozice
_řešení kanceláří prstencovitě obíhajících prostory atria je velmi užívané řešení

90. léta BOT DESK
_zaměstnanci postrádají své stálé místo
_důležitější je společné pracovní prostředí nad individuálním 

Central Bebeer Building (1974)
 - Hermann Hertzberger
pojišťovna Lloyd´s (1978 - 86)
 - Richard Rogers
kanceláře firmy Design Centre (1992 - 97)
 - Norman Foster

Vzhledem k nedávnému vývoji a poslednímu zmíněnému odstavci je otázkou zda je administrativní budova stabilní typus.

HISTORIE ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
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PŘÍKLADY

Příklady jsem vybírala v návaznosti na rozdílné charaktery budov. První příklad je typická menší bytová stavba s obchodním parterem. Druhý 
objekt v St. Gallen je transparentní kancelář patřící ke komplexu v zeleni. Třetí příklad je zajímavý díky rastrové nosné konstukci, která je 
zároveň fasádou.

DSDHA Architects London 
 - The Corner House

Herzog & de Meuron 
 - Rozšíření hlavního sídla Helvetia Patria

Studio Meyer Piattini & Francesco Fallavollita
 - AET
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Herzog & de Meuron 
 - Rozšíření hlavního sídla Helvetia Patria

podrobnější informace v portfoliu diplomového semináře
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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
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FOTO Z MÍSTA

pohled z Hradčanské

pohled z Letné

pohled od železnice
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ZADÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁNÍ
Zadáním diplomové práce je vyřešit parcelu na Letné, nedaleko Hradčanské. Podélný pozemek mezi želez-
niční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka představuje předěl 
mezi klidnou vilovou čtvrtí za tratí na severu a dopravně zatíženou komunikací na jihu, částečně s výhledem 
na letenskou pláň. Pozemek je určen k zástavbě budovou nebo souborem budov s kancelářským a obchod-
ním využitím, může být doplněno o byty. Na úvaze je ponecháno zapojení nebo odstranění solitérních čin-
žovních vil na pozemku stojících. 

Parcela se nachází na Praze 6, katastrální území Bubeneč a má výměru kolem 8000m2. Na stávající úzké a 
dlouhé parcele se nachází 5 vil. Problémem pozemku je hluk jak od železnice tak od silnice. Další omezením 
je vedení Dejvického tunelu pod západní stranou pozemku a na západě větrací šachta z tunelu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Nacházíme se u křižovatky Špejchar. V této části se stýká jak klidná vilová zástavba tak Dejvická bloková 
zástavba. Dále je zde zřetelná přítomnost Letné, stadionu a také bytového domu Molochov. 
(viz. schwarzplan). Ze stávajících 5 vil jsem se rozhodla zachovat tři nejhodnotnější vily. 
Myslím že, umístění funkce obchodně-administrativní je vhodné, vzhledem k hluku od silnice a železni-
ce. Dospěla jsem k rozhodnutí zachovat urbanismus severní vilové čtvrti, a nechám ho propisovat na ulici 
Milady Horákové. Vytvářím menší objekty působící solitérně, a ne jednu velkou hmotu. Parcela je poměrně 
složitá v tom, že je úzká. Zvolila jsem lichoběžníkový půdorys domů rozšiřující se k severu. Dům na západě 
reaguje na situaci u křižovatky. Hmota měkce zasahuje do pohledu od Hradčanské, dům je oříznut půdorys-
nou čárou Dejvického tunelu. 
Koncept - solitérní stavby v oplocené zahradě s respektem ke stávajícím vilám
Zúžující se odstupy od navržených objektů jsou 8-10m.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ.
Budovy jsou administrativní, pouze v parteru je možnost využití prostoru obchody.  
Všechny budovy mají 6 podlaží, ale poslední dvě jsou uskočené, vytváří pocit menších hmot. 
Tvar budovy je abstrahovaný tvar vil, v posledních dvou patrech je dvoupatrová kancelář. Každé patro je 
dělitelné na dvě kanceláře.
Fasáda je komponována jako kůže budovy. Jako materiál na fasádu jsem si vybrala polykarbonát. Fasáda se 
sestává ze tří typu výplní - neprůhledné a neprůsvitné / průsvitné / průhledné s okny. 
Samozřejmě tato skladba fasády již ovlivňuje budoucí půdorysné rozvržení prostoru, presto si myslím že 
budova bude příjemným pracovním prostředím s atraktivními výhledy. 
Rozměry oken jsou převzaty z okolních fasád vil. Stínění oken je řešeno vnitřními žaluziemi. 
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM, TZB A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Objekty jsou řešeny jako železobetonový skelet v podélném modulu 8,1+6,5+8,1m 
a příčném 8,1+8,1+6,5 m. Objekty mají společné 1PP garáží s vjezdem z jihu ze silnice Milady Horákové. 
Konstrukční výška běžného podlaží je 3,6 metru (250 mm stropní deska, 150 mm podlaha, 300 mm pod-
hled), konstrukční výška parteru je 4,2 metru, podzemních podlaží 3,2 metru. Šířka schodišťového jádra je 
také 6,5 metru, jádro má ztužující funkci. V objektech je rozvedena vzduchotechnika v podhledu, technická 
místnost a kotelna se nachází pod každým objektem. Díky čemuž je snadná etapizace. Je zde také strojovna 
sprinklerů, které jsou ve všech patrech. Ale především díky použití sprinklerů je řešení odstupů jednotlivých 
domů z hlediska požáru shovívavější. Bez použití sprinklerů by nebylo  z požárního hlediska možné mít 
skleněnou či polykarbonátovou fasádu tak blízko od sebe. Použití sprinklerů je tedy nutné především kvůli 
zachování konceptu. Do podzemních podlaží je zákaz vjezdu vozidel s plynovým pohonem. 

Používám zeleně probarvovaný polykarbonát. V dalším stupni dokumentace by jistě proběhly podrobnější 
diskuze nad materiálem fasády. Nyní jsem byla na orientačních konzultacích kdy mi bylo vysvětleno, že je 
tato fasáda možná. Pro správnou funkčnost by bylo třeba správné vyřešení detailů především v oblasti stře-
chy aby nedocházelo ke kondenzaci a plesnivění.

Výpočet parkování dle PSP
15-55 %
i pro stávající vily
    ==== 17250 /50 = 345...z toho 15-50%
      51-172 stání
 
Navrhuji 95 stání z tohu 9 invalidních.

Krytá rampa má15% a vyrovnánací rampy max. 17%.
 V okolí domu za plotem je zahrada tvořena menšími stromy (bříza, habr ) a keři jako je líska, bez. Dlažba se 
ztrácí v zeleném porostu trávy.
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ANALYTICKÁ ČÁST
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_hluk

Ochranné pásmo dráhy (OPD) tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou
- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.
V územním rozhodnutí specifikované ochranné pásmo Dejvického tunelu.

_stávající administrativa, služby
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_stávající administrativa, služby
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_zeleň

_stabilní katastr
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Tato vila má předělaný vstup, dnes je ze severu. Původní vstup je z 
východu. Střecha je velmi nehezká, obzvláště ze severu. Především 
se tato vila svým charakterem k okolním vilám nehodí, vypadá jako 
hájenka.

Jižně- východní orientace. Západní okna jsou zazděná, krom scho-
diště. 
Vila jako taková se hodí do Bubenečské zástavby.

Tento domek má vstup na východě. Je mnohem menší než ostatní 
objekty.

Roškotova vila je velmi velkorysá. Do zahrady je velmi uzavřená, 
nemá příliš oken. Hlavní fasáda je orientována do ulice.

Velmi hodnotná vila, v původních plánech je navržená krásná zahra-
da. Půdorys má členitý a hlavní fasáda je na jih a východ. 

Stávající pozemek jsem očistila od dvou vil které neodpovídaly charakteru okolní zástavby. 
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ROZBOR STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮStávající pozemek jsem očistila od dvou vil které neodpovídaly charakteru okolní zástavby. 

_zahrada z původního plánu
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NÁVRH
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URBANISMUS
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ARCHITEKTURA
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_2NP-4NP

_openspace dělený _buňková kancelář
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SCHUCO FW 50 + HI

SKLADBA PODLAHY 120 mm

ŽLB KONSTRUKCE 250 mm

PODHLED 300 mm

POLYKARBONÁTOVÉ
DESKY 40 mm

podlahový konvektor

podlaha

polykarbonátové
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historie administrativni stavby
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2.zadání diplomové práce
foto z místa Erik Petrus
podklady ke stávajícím vilám - Plicka ateliér
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3. analýzy
http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/mapa-online/?service%5b%5d=12&service%5b%5d=13&scale=25000&ex-
tent=-760500,-1056399,-726500,-1031623
http://www. geoportalpraha.cz

historické mapy
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/
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