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1/ Aktuálnost tématu 

 
Hledání trvalé městské udržitelné formy je nepochybně aktuálním tématem v diskusi 
o udržitelné architektuře a jejím plánování. Doktorandka chápe pojem udržitelnosti 
nad rámec energetických a technologických požadavků a soustřeďuje se na neméně 
důležitou udržitelnost ekonomickou, environmentální a sociální. V současné době, 
kdy se zmenšuje význam hierarchických vazeb mezi jednotlivými částmi města, se 
městský palác může stát pólem, který přinese velkoměstskou kvalitu i do částí mimo 
jeho centrum.  
 
 

2/ Metoda zpracování 

 

Zvolená metoda kombinující archivní výzkum, dobový tisk, literaturu, legislativu a 
terénní výzkum vybraných moderních a soudobých městských paláců dobře 
odpovídá zvolenému tématu. Přináší řadu cenných informací, faktů a fotografických a 
obrazových materiálů. Doktorandka také převádí kresebnou dokumentaci staveb do 
digitálních schémat a umožňuje tak lepší porovnání vybraných staveb pomocí 
zvolených kritérií. Neaspiruje na uměnovědnou analýzu staveb nebo na analýzu 
historického kontextu jejich vzniku, soustřeďuje se především na formu a její funkční 
naplnění. 
 
 

3/ Obsah 

 
Doktorandka stanovila v první fázi výzkumu pět kritérií udržitelné městské výstavby – 
1. investiční záměr, 2. efektivita využití pozemku, 3. víceúčelové využití, 4. integrace 
stavby – přístupnost, 5. adaptabilita a životnost konstrukce. Současně shromáždila 
81 příkladů staveb na území ČR, splňujících tato kritéria, jimiž stavby kvalifikovala do 
kategorie „velkoměstský palác“. Následně vybraný vzorek zúžila na 43 pražských 
moderních paláců s pasážemi, více méně známých a v literatuře popsaných objektů, 



z nichž vybrala 13 paláců s pasážemi pro porovnání s třemi paláci současnými. Na 
základě tohoto srovnání podle zvolených kritérií pak v druhé části stanovila deset 
principů velkoměstského paláce pro udržitelné město.  
 
 
4/ Připomínky k práci 

 
Doktorandka definuje pojem „velkoměstský palác“ na základě pěti zvolených kritérií, 
charakterizujících jeho „udržitelnost“. Je otázkou, zda by tato pragmaticky zvolená 
kritéria byla postačující, pokud by se nejednalo současně o příklady architektonicky 
velmi kvalitních, výjimečných a v mnoha ohledech novátorských staveb, jejichž vznik 
byl ve velké míře motivován jinými než pouze výdělečnými důvody. Domnívám se 
tedy, že kritéria udržitelnosti by měla být doplněna o kritérium architektonické kvality. 
 
V práci jsou moderní městské paláce charakterizovány obecně spíše jako produkt 
jednoho soukromého investora (což platí bezesporu u zvolených příkladů), ale 
neuvádí se spolupráce se státem, s městskými stavebními úřady, celková participací 
státu na vzniku paláců (v rovině koncepční, realizační, finanční). Tento moment 
pokládám za velmi důležitý pro současnou výstavbu multifunkčních staveb 
inspirovaných velkoměstskými paláci, kterou by mělo město nejenom podporovat, ale 
zároveň klást vlastní podmínky týkající se programu, využitelnosti parcely, napojení 
stavby na veřejný prostor atd. Postrádám tedy otázku participace města, státu. 
  

Práce zavádí pojem „lobby“, kterým se nahrazují obecně známé, srozumitelné a 
používané výrazy pasáž, vnitřní dvorana, vestibul. Zavádění tohoto pojmu nepovažuji 
za přínosné, neboť může vést k znejasnění popisovaného prostorového konceptu 
(nehledě na to, že lobby v češtině znamená na prvním místě nátlakovou skupinu). 
 

Práce uvádí jako specifičnost středoevropské paláce vestibul – pasáž, do níž a 
nikoliv z ulice vedly veškeré vstupy do domu. Požadavek vnitřního vestibulu, pasáže 
se také dostává do závěrečných kritérií jako „nepostradatelný předpoklad 
velkoměstského paláce představující sociální aspekt udržitelnosti“. Tento poznatek 
platí pouze pro typ městského paláce s pasáží a je typický právě pro paláce ve 
středu Prahy, ale nelze ho uplatňovat v celé různorodé typologické škále městského 
paláce. Požadavek začlenění pasáže nelze generalizovat, vyplývá především 
z polohy parcely v městské tkáni. Umístění vstupů do domu z pasáže a nikoliv z ulice 
mohou navíc omezovat normy požární bezpečnosti (jako tomu bylo pravděpodobně u 
paláce Myslbek). 
 

Některá tvrzení v závěru práce jsou diskutabilní:  
s. 47, bod 4.7. „…čistě ekonomická rovina vedla ke vzniku sálů pro volnočasové 
aktivity“. Je zde opomíjen charakter doby – nadšení z technického pokroku, později 
ze vzniku nové republiky. (Např. rod Havlů nebyl nikdy primárně motivován 
ekonomicky.)  



s. 40 „ Železobetonový skelet dovoloval proměňovat dispozice v mezích konstrukce 
během času a byl tak základem vlastní adaptability stavby.“ 
s. 47, 4.8.: „Domovní schodiště jsou v městských palácích rozmísťována tak, aby 
nezamezovala budoucí variabilitě prostor.“  
Domnívám se, že hledání adaptabilních principů nebylo u moderních městských 
paláců v zásadě sledováno. I když se samozřejmě předpokládal budoucí vývoj a 
s ním související změny, základní rozvržení programu mělo být zachováno (kromě 
možné reverzibility bytových a kancelářských prostorů). Ani volba železobetonového 
skeletu nebyla motivována požadavky na pozdější adaptabilitu, ale z důvodů 
mohutnosti staveb, požadavku velkých rozponů a efektivity stavebního procesu. 
V počátečních obdobích byl navíc železobeton zakrýván historizujícími prvky a 
dekorem, někdy i předstírajícími využití tradičních konstrukcí (Lucerna).  
 

(3), (s. 50), „velkoměstská identita (stavby) nesouvisí s velikostí ale s obsahem“ 
(bydleni, práce, obchod, volný čas) 
Jedná se o diskutabilní tvrzení, neboť velikost stavby s velkoměstskou identitou 
může souviset a často souvisí. Kromě zmiňovaného obsahu stavba navíc musí 
splňovat mnohá další kritéria – především své poslání jako nositele určité 
společenské identity, znaku tlumočícímu sociální a kulturní poslání i určitou dávku 
nadčasovosti a novátorství.  
 
Přes uvedené připomínky práce fundovaným způsobem zhodnocuje významný 
fenomén české architektury – velkoměstské paláce a přináší aplikovatelné závěry. 
Stanovení principů udržitelnosti se může stát užitečným nástrojem při plánování, 
rozhodování i samotném navrhování současných multifunkčních staveb.  
 

 

5/ Závěr 

 

Téma významu velkoměstského paláce pro udržitelné město leží dlouhodobě v těžišti 
odborného zájmu doktorandky, která se ve své praxi zaměřuje na současné město a 
jeho výzkum. Předložená disertační práce je účelně a přehledně strukturovaná, text 
dobře psaný, doložený bohatým poznámkovým aparátem, bibliografickým 
přehledem, obrazovým materiálem a přílohami. Práce splňuje jak po formální tak po 
obsahové stránce nároky kladené na vědeckou práci a proto ji doporučuji 
k obhajobě.  
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