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     Stát  a města v lastn i ly  po pádu minulého rež imu obrovské procento nemo-
v i tost í  a  pozemků.  Porevoluční  devadesátá léta minulého sto let í  a  nul tá léta 
tohoto sto let í  se nes la ve znamení  ekonomické svobody,  volné ruky t rhu  
a svatost i  osobního v lastn ictv í .  
     Z těchto důvodů se považovalo za správné,  že všechny nemovi té majetky 
měly pře j í t  do rukou soukromých v lastn íků.  Opt ikou tehdejš ích pol i t iků se toto 
rozhodnut í  zdálo jako to nejsprávnějš í .  Nejznámějš ím jevem je proces pr ivat i-
zace městských bytů.  Tehdejš í  pol i t ické reprezentace se domníva ly,  že nej lépe 
se o chátra j íc í  byty postara j í  sami maj i te lé ,  rádi  je  budou zvelebovat ,  rekon-
struovat  a udržovat ,  a  že nej lepš í  způsob dalš í  výstavby ukáže volná ruka t rhu.  
    Ovšem podceněná stavební  legis lat iva a benevolence př i  územním plánová-
ní  zapř íč in i la  současné onemocnění  měst . Investoř i  dávaj í  přednost  nezastavě-
ným plochám, h lavně vzhledem k je j ich menší  r iz ikovost i ,  přesto,  že musí  často 
doj í t  ke změně územního plánu a musí  být  vystavěna nová dopravní  
a technická infrastruktura .  Tento př ís tup s  sebou nese spíše negat ivn í  důs ledky, 
ať  ekonomické,  ekologické,  č i  soc iá ln í .  Dalš ím problémem je přeregulovanost  
a kompl ikovanost  povolovac ího procesu stavby.  Ten velkou měrou př isp ívá  
k  pomalému stavění .  To je důvodem zdražování  cen nemovi tost í . 
     Pokud tedy město prodalo větš inu svých bytů a stát  není  schopen vytvoř i t 
podmínky pro sn ížení  cen nemovi tost í ,  mělo by s i  město své zbývaj íc í  pozemky  
a nemovi tost i  s t řež i t  a snad se na n ich pokus i t  postav i t  i  nové domy,  buď úpl-
ně ve v lastn í  rež i i ,  nebo např ík lad ve spoluprác i  se soukromými investor y. 
Tématem dip lomního projektu je dostavba městského bloku na Smíchově,  kde 
zbývaj íc í  pozemky patř í  právě městu.  A způsob,  jakým by mohly být  využi ty. 

ÚVOD |
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SMÍCHOV 
městská část   praha 5
rozloha  2 750 ha
počet obyvate l  82 375
zastavěné území 47%

Na území dnešního Smíchova je os íd lení  doloženo od středověku archeologickými nálezy  
i  p ísemnými prameny od 13.  s to let í .  Od polov iny 14 .  s to let í  z íska lo pozemky na území Smí-
chova někol ik  c í rkevních inst i tuc í .  Dvůr zde v lastn i l  od roku 1341 krá l  Jan Lucemburský  
a za lož i l  př i  něm kar tuz iánský k lášter  s  koste lem Panny Mar ie ,  loka l izovaný dnes od ul ic  Kar-
touzské a Štefánikovy až po kř ižovatku u Anděla .  Farn í  koste l  svatého F i l ipa a Jakuba  
s  př i leh lým hřbi tovem s louži l  osadě Smíchov od doby got ické až do 19 .  s to let í ,  kdy by l  s t r-
žen a nahrazen novorenesančním koste lem sv.  Vác lava.
Za nejpravděpodobnějš í  období  vzniku názvu Smíchov se považuje doba panování  Kar la IV. 
Roku 1386 dochází  k  rozparcelování  zdejš ích pozemků a vznik la osada,  do n íž př icházelo 
obyvate ls tvo z různých míst  a docházelo tak k jeho „smíchání“.  Název Smíchov je popr vé 
doložen roku 1402.
Za tř icet i leté vá lky by l  Smíchov s i lně zpustošen,  takže v polov ině 17 .  s to let í  zde stá l  jediný 
dům. Díky výhodné poloze nedaleko Prahy zde začala š lechta zak ládat letohrádky a v in ičn í 
usedlost i .  Od polov iny 18 .  s to let í  na Smíchově vznika ly  různé manufaktur y,  postupně př iby ly 
chemické továrny,  přádelna,  továrna na mlýnské stro je ,  cukrovar,  porcelánka a řada dalš ích 
podniků.  Smíchovu se d íky ve lkému počtu továrních komínů přezdíva lo pražský Manchester. 
Patentem krá le Ferdinanda V.  by l  15 .  ledna 1838 Smíchov povýšen na předměst í .  Roku 1852 
sem Frant išek R inghoffer  přemíst i l  svou kot lárnu,  j íž  br zy rozš í ř i l  o průmyslové podniky st ro-
j í renský a že lezářský. 
Roku 1869 byl  za ložen Akc ionářský p ivovar na Smíchově,  pozdějš í  p ivovar Staropramen.  Prů-
myslový ráz s i  Smíchov zachoval  po ce lý zbytek 19 .  s to let í  a  až do počátku 80.  let  20.  s to le-
t í .  V roce 1903 byl  Smíchov c ísařským rozhodnut ím povýšen na město a roku 1922 př ipojen  
k  Velké Praze.
Demol icemi pro výstavbu metra v letech 1979–1983 a proražením Strahovského tunelu se 
začal  charakter  osy Smíchova měnit .  Od konce 20.  s to let í  by ly  postupně rušeny továrny  
a průmyslové objekty a ze jména v okol í  kř ižovatky a pěš í  zóny Anděl  vznik la řada obchod-
ních a adminis t rat ivn ích center  v  novostavbách.
Dnes je Smíchov ce lkově ve lmi  na vzestupu.  Vznika j í  zde nové developerské projekty,  ať  už 
na stá le ve lkém množstv í  prázdných pozemků č i  na místech po demol ic i  nevyužívaných  
průmyslových komplexů.

POPIS ÚZEMÍ |
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Řešené území se nachází  v  zastav i te lné stabi l izované blokové struktuře Smí-
chova,  z  urbanist ického hlediska je tedy doplňování  zástavby do cel i s tvých 
bloků žádoucí .  V minulost i  tvoř i la  řešená část  a část  okolo dnešní  Komerč-
ní  banky jeden velký b lok ,  kter ý by l  nás ledně rozdělen a probourán,  aby dal 
prostor pokračování  u l ice V Botanice vedoucí  směrem z J i ráskova mostu.  Dnes 
je území značně dopravně vyt íženo,  je  jakous i  spojkou centra Prahy s  je j í  j ižn í 
část í  (Barrandov,  Braník)  a západní  část í  -  dáln ic í  směrem na Plzeň.  V př íš t ích 
někol ika letech by mělo doj í t  k  vybudování  „Radl ické radiá ly“,  k terá bude do-
plněním Městského okruhu a měla by odlehči t  i  h lavnímu tahu z u l ice v Bota-
nice.  Co se týče dopravy v k l idu,  v  okol í  je  vyznačena f ia lová parkovací  zóna 
-  rez ident i  a  p lacené parkování .
Území má dobrou občanskou vybavenost ,  v  b l ízkost i  se nachází  ve lké ob-
chodní  centrum Nový Smíchov,  zastávka metra Anděl ,  autobusové nádraž í  Na 
Knížec í ,  nedaleké smíchovské nádraž í  a někol ik  t ramvajových a autobusových 
zastávek.  V docházkové vzdálenost i  je  zde ve lké množstv í  restaurac í  a kavá-
ren,  o pár b loků směrem k centru Švandovo divadlo.  Na protě jš í  s t raně u l ice 
Štefánikova dnes sto j í  úřad MČ Praha 5.  
V bezprostřední  b l ízkost i  se nachází  někol ik  parků a zahrad a také smíchovská 
náplavka,  která by mohla být  odpovědí  protě jš ímu břehu.  Celé území spadá do 
Městské památkové zóny Smíchov. 
Co se týče podlažnost i  území ,  výšky zástavby se pohybuj í  průměrně kolem 
5 -  7 podlaž í ,  je  tedy vhodné na tyto výšky navázat  i  v  návrhu,  nároží  v  u l ic i 
Štefánikova pak může být  urč i tým způsobem akcentováno.  Právě v této u l ic i  se 
v okol í  řešených pozemků nachází  významná archi tektonická dí la  -  Por theimka 
(Dienzenhofer) ,  koste l  sv.  Vác lava nebo budova Komerční  banky (Prager) .  Prá-
vě pos lední  zmíněná stavba znamenala poměrně velký dopad na urbanismus a 
změnu poměrů v území v nedávné době,  avšak má zde j i s tě své místo.
Řešené pozemky jsou poměrně lukrat ivn í  a všechny ve v lastn ictv í  h l .  m.  Pra-
hy -  pak je tedy otázkou,  z jakého důvodu město nevyv í j í  in ic iat ivu,  aby zde 
mohlo něco stát .  V p latném územním plánu je území uvedeno jako všeobecně 
obytné *) ,  v  tomto se shoduj í  s  novým návrhem metropol i tn ího plánu.  Cí lem 
práce by tedy mělo být  dotvoření  kousku města s  ohledem na veškeré urbanis-
t ické a archi tektonické danost i  a  vytvoření  nejen hezkých domů, a le předevš ím 
prostředí  pro obyvate le města . 
 
*)  OV -  všeobecně obytné
Území s loužíc í  pro bydlení  s možnost í  umísťování  dalš ích funkcí  pro obsluhu obyvatel .
Funkční  využit í :  Stavby pro bydlení ,  byty v nebytových domech.
Mimoškoln í  zař ízení  pro dět i  a mládež,  školy,  školská a ostatní  vzdělávací  zař ízení ,  ku lturní  zař ízení ,  c í rkevní  zař ízení , 
zdravotnická zař ízení ,  zař ízení  sociá ln í  péče,  malá ubytovací  zař ízení ,  drobná nerušíc í  výroba1a,  veter inární  zař ízení  v 
rámci staveb pro bydlení ,  sběrny surovin ,  sportovní  zař ízení ,  obchodní zař ízení  s celkovou plochou nepřevyšuj íc í  1  500 
m2 prodejn í  p lochy,  zař ízení  veřejného stravování ,  nerušíc í  s lužby1 a .
Doplňkové funkční  využit í :  Drobné vodní  p lochy,  ze leň,  cyk l ist ické stezky,  pěší  komunikace a prostory,  komunikace vozi -
d lové,  nezbytná plošná zař ízení  a l in iová vedení TV.
Parkovací  a odstavné plochy,  garáže pro osobní automobi ly (pro uspokojení  potřeb území vymezeného danou funkcí ) .
Výj imečně př ípustné funkční  využit í :  Vysokoškolská zař ízení ,  stavby pro veřejnou správu města,  hygienické stanice, 
zař ízení  záchranného bezpečnostního systému, obchodní zař ízení  s celkovou plochou nepřevyšuj íc í  15 000 m2 prodejn í 
p lochy,  ubytovací  zař ízení ,  stavby a p lochy pro administrat ivu,  malé sběrné dvory,  parkoviště P+R, garáže,  čerpací  sta-
n ice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedí lná část garáží  a polyfunkčních objektů,  stavby,  zař ízení  a p lochy 
pro provoz PID,  zahradnictví .
Jako výj imečně př ípustné bude posuzováno i  umístění  některé z obecně př ípustných funkcí  ve všeobecně obytném 
funkčním využit í ,  navrhované v převažuj íc ím podí lu celkové kapacity.
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URBAN IST ICKÉ  ŘEŠEN Í
Řešené území je  def inováno ul icemi Matoušova,  Pres lova,  Štefánikova a V Botanice.  
V současné době je zastavěna pouze část  b loku z j ižn í  s t rany podél  u l ice Matoušova  
a ze st rany východní  podél  u l ice Pres lova.  
Naprot i  přes u l ic i  Matoušova se nachází  městký park ,  původně barokní  zahrada s  le-
tohrádkem rodiny Dientzenhoferových -  Por theimkou,  v  současnost i  využívanou jako 
galer ie . 
Prodloužení  původní  u l ice V Botanice vznik lo proř íznut ím bloku v 70.  letech kvůl i  no-
vému dopravnímu řešení .  Spolu s  t ím se nes lo někol ik  zásahů do okol í .  V př ímém sou-
sedstv í  přes u l .  V Botanice je rea l izace od archi tekta Kar la Pragera.  Jedná se o budovu 
banky a sousedíc í  bytové domy.  Stavba dodnes budí  rozporuplné dojmy,  ze jména kvůl i 
modernis t ickému př ís tupu k urbanismu. Obě stavby porušuj í  u l ičn í  čáru a j sou koncipo-
vány jako sol i tér y. 
Prot i leh lý  b lok vzniký proř íznut ím bloku původního tak zůsta l  nedostavěn - městská část 
Praha 5 je j  má v povědomí ,  ovšem v současnost i  má zájem na větš ích a lukrat ivnějš ích 
projektech.  Š i roká a rušná u l ice V Botanice př i léhá ve l ice b l ízko k s távaj íc ím dvorům 
domů a ce lá tato strana bloku je or ientována č is tě na sever,  využi te lná část  pozemku je 
tak ve lmi  malá a vhodná pro úzké spektrum využi t í .  Dip lomní projekt  řeš í ,  jakým způso-
bem je tento tento blok možné uzavř í t ,  vhodně využí t  a území tak s tabi l izovat .
Hlavním konceptem je def inování  u l ičn ích čar  podél  př i leh lých u l ic  s  návaznost í  na park 
u objektu Por theimky a nejb l ižs í  okol í .
 
S TAVEBN Í  PROGRAM
Dostavba bloku sestává ze čtyř  samostatných domů, které jsou propojeny společným-
podzemím. Ve všech objektech je navr žen komerční  par ter,  k ter ý by měl  být  vyplněn 
různými provozy jako jsou obchody,  pekárny,  restaurace a kavárny a j iné prodejny tak , 
aby by la za j i š těna ž ivost  par teru pro už ivate le .  Jak by lo řečeno,  všechny pozemky nálež í 
městu.  Navrženy jsou zde tedy objekty s  funkc í  bydlení ,  ku l tur y a občanské vybavenost i 
-  dům archi tektur y jako kul turn í  inst i tuce,  dům s mult i funkčními spor tovními a tanečními 
sá ly,  bytový dům se star tovac ími  byty a adminis t rat ivn í  objekt  s  pronaj ímate lnými kance-
lář skými prostor y.

AUTORSKÁ ZPRÁVA |
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DŮM  
ARCHITEKTURY

Nejdůležitější parcela v bloku - nároží Štefánikovy, Matoušovy a ulice V Botanice. Dům 
leží v pohledové ose mezi Pragerovou Komerční bankou a Diezenhoferovou Portheim-
kou. Bylo tedy podstatné, aby tato stavba jednak respektovala pravidla zbytku bloku, 
který dotváří a současně byla dostatečně silná, aby byla schopna ustát architektonicky 
výrazně zpracované okolí. 
Objekt je navržen jako dům architektury - instituce obsahující prostory pro Českou 
komoru architektů ( jejíž sídlo v současnosti nedosahuje potřebných kvalit), Nadaci pro 
českou architekturu (která své nové sídlo hledá) a na ně navazující výstavní prostory ga-
lerie a přednáškový sál. Mají se zde odehrávat a prezentovat důležité události z oblasti 
architektonického dění jako je vyhlašování architektonických soutěží, výstavy, přednášky 
či konference. 
Parter je věnován veřejnosti - nachází se zde velké vstupní atrium, kavárna a přesnáško-
vý sál pro 125 osob se šatnou a zázemím. 
Druhé nadzemní podlaží patří kancelářím ČKA, třetí NČA a zbylé prostory jsou určeny  
k pronájmu architekektonickým studiím.
Fasáda domu je navržena z ušlechtilého leštěného betonu se čtvercovými velkoformá-
tovými okny v pravidelném rastru. Od tohoto se odvíjí řešení interiéru, kde se prolíná 
světlý a tmavý beton s průhlednými plochami vyplněnými luxfery na schodišti, zábradlí 
a kancelářských chodbách. Interiér je doplněn temně červenými detaily například ve 
dveřích či nábytku.
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1.01 vstupní hala 
1.02 zádveří 
1.03 šatna 
1.04 přednáškový sál 
1.05 technická místnost 
1.06 sklad 
1.07 kavárna 
1.08 přípravna kavárny 
1.09 sklad 
1.10 chodba 
1.11 wc muži 
1.12 wc ženy  
1.13 wc invalidé 
1.14 schodiště 
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2.01 kuchyňka 
2.02 chodba 
2.03 jednací místost 
2.04 chodba 
2.05 sklad/archiv 
2.06 chillout  
2.07 kancelář 
2.08 výstavní prostor 
2.09 sklad 
2.10 technická mísnost 
2.11 wc muži 
2.12 wc ženy  
2.13 wc invalidé 
2.14 úklid 
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2.05
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1 : 200 



51
GSEducationalVersion

0.01 garáže 
0.02 schodiště 
0.03 technická místnost 
 
 

0.01

0.02

0.03

0.03

GARÁŽE 
1 : 200 



52

ŘEZ  
PŘÍČNÝ 
1 : 200 

GSEducationalVersion



53
GSEducationalVersion



54

GSEducationalVersion

C.2



55

TĚLOCVIČNA A TANEČNÍ STUDIO |

C.2



56

TĚLOCVIČNA 
A TANEČNÍ STUDIO

Řešení pro poměrně problematické místo se špatnými světelnými podmínkami -  
tělocvična. Koncept, který je v současnosti aktuální vzhledem k počtu různých uskupení 
- ať už tanečních, sportovních či jiného ražení - která hledají prostor, kde by mohla své 
aktivity provozovat.  
Vznikl tak jednoduchý dům obsahující taneční/sportovní sály s veškerým zázemím, které 
je pro takovéto aktivity potřeba. 
V parteru je umístěna recepce s posezením a komerční prostor, ve vyšších podlažích se 
nachazí šatny s umývárnami navazující na multifunkční sály. Ve druhém a třetím nadzem-
ním podlaží je možné velké místnosti předělit posuvnými příčkami pro pohybové aktivity, 
které nepotřebují tolik prostoru, nejvyšší podlaží je určeno velkému tanečnímu sálu  
o velikosti 120m2. 
Na střeše objektu je umístěna malá klubovna pro případné komorní kultuní akce. 
Jižní fasáda do vnitroblocku je řešena úzkými pásovými okny, do rušné ulice Štefánikovy 
je navržena jako lehký obvodový plášť s copilitovým překrytím, které odkazuje na tvaro-
sloví sportovních objektů.

GSEducationalVersion
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0.01 garáže 
 
1.01 recepce 
1.02 zádveří 
1.03 sklad 
1.04 komerční plocha 
 
2.01 chodba 
2.02 technická místnost 
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BYTOVÝ DŮM

Ve střední části pozemku je umístěn bytový dům. Z důvodu malé šířky pozemku byla 
navržena palvačová dispozice s orientací oken bytů na jih do vnitrobloku. 
Parter je volný, určený pro komerční využití, s komunikačními jádry, která náleží bytům 
ve vyšších podlažích. 
Byty jsou koncipovány jako startovací, pro mladé páry a rodiny s malými dětmi, roz-
lohou od 30 do 60m2. Byty v dolním podlaží mají přístup na vlastní terasu, v ostatních 
podlažích jsou posuvná okna z venku opatřena zábradlím. 
V navazujícím vnitrobloku se nachází dva „vilové“ domy, které mají severní fasádu 
slepou, proto je zde navrženo navázání pavlačového domu na tyto objekty a vyčlenění 
nového soukromého prostoru. 
Severní fasáda je uzavřena prosklenou pavlačí, na jižní fasádě se pravidelným kon-
strukčním rastrem propisují velká okna ze všech místností bytů. 
Na střeše domu je umístěna „zahrada“ s pergolou určená k pěstování rostlin a pořá-
dání komunitních akcí. 
Fasáda je omítnuta ve světle šedivé barvě.
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2NP 
1 : 200 
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ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVA

Druhé nároží je věnováno komerčnímu administrativnímu objektu. Parter domu stejně 
jako sousední budovy má volný pronajímatelný parter a vstupní halu s recepcí, která 
náleží kancelářskému provozu ve vyšších podlažích. 
Severní orientace hlavní fasády nahrává dispozičnímu řešení kancelářských openspace 
prostorů. Ty jsou navrženy jako pronajímatelné pro větší firmy, ať už po jednotlivých 
podlažích či obsazení celého objektu. Na velké otevřené prostory navazují zasedací  
a jednací místnosti, kuchyňka a zázemí pro zaměstnance. 
Fasáda domu je řešena z tmavě šedivého licového zdiva a podlouhlých oken s tmavými 
rámy, která tvarově a členěním navazují na stávající okolní zástavbu. 
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PARTER 
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ZÁVĚR

Cílem projektu bylo stabilizovat část území, které bylo zasáhy 20. století naruše-
no, dosud nedostatečně využito a reagovat na současnou problematiku měst-
ských pozemků a stavění na nich, do jaké míry je toto možné a v jakých funk-
cích. Řešení problematiky bylo nastíněno na tomto modelovém příkladu. Vznikl 
tak celkový koncept místa, kde i přes nepříliš příznivé podmínky bylo možné 
navrhnout zástavbu, která je schopna doplnit současnou tvář města.
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