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Pleskot: Proč se vlastně o těch výškových stavbách bavíme. V 90. letech Josef Štulc 
říkal: ,,Je konec výškových budov v evropských městech." Není konec. Pořád je tu 
něco, co ponouká k tomu, aby se stavěli. Není to vždycky jen kvůli tomu, abychom 
šetřili pozemky, nebo abychom si vytyčili kompozici. Něco ve společnosti chce 
vertikalizovat. Tak to cítím.

Koucký: Horizontální struktura selhala. 

Pleskot: Prostorové uspořádání Prahy se neobejde bez výškové stratifikace budov. Od 
horizontálního typu zástavby až po výškovou zástavbu. Důležitým hlediskem je 
zapamatovatelnost, čitelnost a orientace. Není bezpodmínečná potřeba spojovat 
významnou společenskou funkci s výškovou budovou. Mluvíme o legitimitě bydlení v 
těch výškových stavbách. Můžeme si říct, že vývoj města nekončí a že architektům 
není zakázáno, aby si někam něco zkusili nakreslit. Dominanta není výšková stavba. 

Melková: Je otázka, jestli kdokoliv může postavit vysokou budovu, když to umožňuje 
regulace. Existuje právo na to být dominantní výškovou stavbou? 

Kolaříková: Nezbytné to určitě není. Pokud je nějaká budova vysoká, je dominanta a 
takto významně ovlivňuje své okolí, má mít určitý smysl a význam. Tuto budovu (Nové 
Butovice) chápu jako dominantu. 

Boháč: Souhlasí, ale to co poptáváte, není v dnešní společnosti možné. Kdybychom k 
tomu takto přistoupily, tak na všechno říkáme "ne". 

Lábus: Chápe ten motiv, ale děsí se sociální regulace výškových budov. Nestavíme 
katedrály. Výšková budova bude třeba banka a buďme rádi, když tam budou nějaké 
byty. 

Pleskot: Čas také hraje svoji roli. Přeci neznamená, že tam vždycky bude to, co si ten 
developer na začátku vymyslel. 



PRA HA 

PRA G U E 

PRA GA 

PRA G 

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

příspěvková organizace 

Zápis z jednání 

Jehlík: Jsme si vědomi toho, že dominanta by měla mít nějaký význam, ale zároveň je to 
otázka, zda je možné to v dnešní době aplikovat? 

Pleskot: V rámci západní civilizace je zcela legitimní touha stavět do výšky. 

8. Formulace závěrů - hlasování

Prostorové uspořádání celé Prahy se neobejde bez výškové stratifikace budov od 
horizontálních až po vertikální typy zástavby, včetně dominant. V tomto ohledu je 
potřeba hledat konsensus. 

Tento princip platí i pro dnes prezentované příklady (TOP TOWER na Nových 
Butovicích, Centrum Nového Žižkova - architektonická soutěž na přestavbu objektů 
bývalého Telecomu). 

Hlasování:
12/0/0

Poznámka 
Záznamem diskusních příspěvků nemůže být postižena skutečná atmosféra ani 
smysl diskuse v jemnostech, proto je potřeba vnímat textový záznam jako pouze 
orientační. 

Z toho důvodu je všemi členy Gremiální rady exaktně formulován závěr, o kterém 
je následně hlasováno. Smysl společně zformulovaného a společně odhlasovaného 
závěru by neměl být následně zpochybňován individuálními interpretacemi členů 
Gremiální rady.

9. Různé - termíny a témata dalších zasedání, personální administrativa aj.

Další zasedání se uskuteční v těchto termínech: 
20. září
6. prosince.
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