
Pokračujeme ve výstavbě tradičního města.

Ochraňujeme a rozvíjíme ho.

Navazujeme na historickou strukturu města a 
respektujeme jeho hierarchii.

Bydleme ve městě!

Úkol
Dříve byl běžným stavebním krokem ve městě jeden dům. To odpovídalo možnostem jednoho stavebníka; 
v rámci bloku tak působilo stavebníků několik. Skupina ve své jednotlivosti ucelených jednotek 
samostatných, ale odlišných domů pak dohromady tvořila celistvý blok. Ten byl opět celistvou jednotkou, 
skladebnou jednotkou města.

Tvrdíme, že tradiční město stojící v mřížce je dobré a obytné. Dobrá je i jeho „rostlá“ pestrost. Toto bereme 
jako všeobecný konsenzus a naše východisko. Ochraňujme tedy tradiční město a rozvíjejme ho! 

Dnešním stavebním krokem je rovnou celý blok, případně jeho polovina; socioekonomické podmínky se 
změnily. Při použití pouze tradičního postupuby tedy nutně v dnešních podmínkách vznikl výsledek jiný, 
a viděno optikou úvodního konstatování výsledek neuspokojivý.Byl by totiž připraven o svou přirozeně 
vzniklou pestrost. Ta byla zaručena právě mnohostí přístupů různých stavebníků k jednotlivým dílkům 
skládačky, kdy každý dům v bloku měl své vlastní, ucelené téma, ale zároveň tvořil s ostatními domy 
v uliční čáře bloku harmonický celek.

Proto si tak musíme položit otázku: jakým způsobem soudobě tuto různorodost otisknout, zprostředkovat a 
uskutečnit? Jak dnes naplnit oprávněný požadavek na kvalitní, obytné město?

Blok B05 – CHAA
Koncept
Místo souboru jednotlivých individuálních domů navrhujeme nový typus: trs/drůzu. Ten ze své podstaty 
umí reagovat na všechny specifika a požadavky, které na něj klade okolí. 

Každá jeho dílčí část/článek tvoří ucelený prvek – analogicky s domem v bloku. Zároveň je trs/drůza 
navzdory rozdílné tematizaci a individualizaci svých částí celistvá, tvořená sourodými, avšak nikoliv 
stejnými či repetitivně opakovanými, jednotkami. Tato individualizace umožňuje člověku identifikaci se 
svým domem, se svou adresou.

Schéma umožňuje artikulovat rub a líc. Domy stojí v přímých uličních čarách a pevně vymezují veřejné 
uliční prostranství. A stejně jako klasické uliční smíchovské fasády omítkových domů mají kvalitu plasticity 
a dekoru, trs/drůza využívá skrze stejnou materialitusvé přirozené rozmanitosti k nasazení výrazu. Dvorní 
fasády mají naopak rozeklaný půdorys a ohraničují polosoukromý prostor obytného dvora.

Náš koncept tak pracuje s přenesením různosti města, jehož fyzickou složkouje právě jednotlivost domů. 
A to na díl o řád větší: blok, který je různorodý ve své struktuře.Zároveň samotné bloky vytváří další, o řád 
vyšší vrstvu rozmanitosti města.

Nová část městské čtvrti má ambici rozvíjet smíchovské milieu.

Návrh
Město si žádá artikulaci domu a jeho částí. Artikulaci nároží jakožto nejparádnější části domu. Podle 
charakteru a potenciálu přiléhajících veřejných prostorů se mění podoba parteru, od reprezentativního 
dvoupodlažního, obracejícího se do boulevardu, přes klasický městský parter v rušnější ulici až po bydlení 
ve zvýšeném přízemí v obytné, vedlejší ulici.Analogie říms vymezuje parter a držíi regulovanou hladinu, 
vymezujícíuliční prostranství.

Socio-ekonomicképrostředí je reprezentováno požadavky investora a budoucích obyvatel domu. 
Rozeklanost tvaru i siluety a poréznost hmoty domu přináší maximalizaci osvětlených ploch, větší počet 
lukrativních nárožních bytů s pestřejšími výhledy a větší intimitu balkonů a lodžií. Dvorní břečťan se 
těmito spárami pne vstříc ulici a spolu s průhledy z ulice propojuje dva odlišné světy. Delší rozhraní mezi 
soukromým prostorem bytů a vnějším poloveřejným prostorem je katalyzátorem života sousedství.

Centralizace vstupů pomocí dvou recepcí, které zajišťují přístup k většině schodišťových jader v bloku, 
dodává souboru potřebnou kontrolu a bezpečí. Pět domů sdílí společnědva reprezentativní vstupy přes 
recepci, situované do živého boulevarduna jedné straně a do městské ulice Stroupežnického na straně 
druhé. Míra kontroly vstupu jedále hierarchizována pro poskytnutí specifického komfortu dle preferencí 
obyvatele: do jižního domu se vstupuje skrze jednu z recepcí přes dvůr, oproti tomu dům severní má svůj 
vlastní vstup přímo z Pivovarské ulice.

Celý trs/drůza je v podzemí spojen společnými garážemi s jediným vjezdem. Ty jsou uspořádány 
s důrazem na ponechání co největšího podílu rostlého terénu ve dvoře, zároveň však s důrazem na 
efektivitu stavby a kapacitu parkingu.

Soudobá typologie dispozic člení trs/drůzu na šest základních jednotek - domů, uspořádaných kolem 
vzdušných, prosvětlených schodišťových hal. Jejich velkorysost umožňuje situování optimálního počtu 
bytů na jedno komunikační jádro a patro, čímž sousedství zůstává potřebná míra intimity. Zároveň jsou 
tímto optimalizovány stavební náklady.

Samotná struktura bytů je díky použitému dispozičnímu modulu 2,6m v obou směrech flexibilní a 
umožňuje spojovat jednotky do větších. V návrhu je základní členění provedeno dle logiky vzrůstajícího 
komfortu a velikosti bytů směrem vzhůru, největší byty se tedy nachází ve vyšších podlažích.

Navrhujeme domy pro městské bydlení.

Poznámka
Z důvodu zachování racionality vlastní stavby a její provozní a ekonomické hospodárnosti doporučujeme 
umístit zbytek regulativem požadované plochy zeleně o velikosti 564 m2 do městského parku v jiné části 
města, či usilovat o redukci legislativního požadavku na plochu zeleně.

Dále polemizujeme s požadavkem na „umístění bytů od 2.NP výše“. Smíchov v této části nemá sílu na 
udržení komerčního parteru po celém obvodu bloku, zároveň však nechceme obětovat část uličních 
fasád parkingu. Proto v klidných, vedlejších ulicích navrhujeme využít cennou uliční fasádu klasickým, 
městotvorným způsobem, a to sice použitím zvýšeného parteru pro bydlení.

Chalupa architekti s.r.o.

Blok B06 – A.LT
Je to bytový dům umístěn do tradičního Smíchovského kontextu.

Je to velký dům, udělaný najednou jedním autorem, odpovídá bloku s 10-12 činžovními domy.

Svoji velikost okázale nedemonstruje.

Členěním objemu se přizpůsobuje rostlé smíchovské urbanistické struktuře. Navíc jsou jednotlivé sekce 
lehce rozlišené barevným odstínem.

Vizuálním dojmem chce vyvolat smíchovskou emoci, chce srůst s okolím.

Je to dům dnešní, ale vychází z historických urbanistických, architektonických a stavebních prvků 
smíchovského bloku a jeho jednotlivých činžovních domů.

Dům má dva charaktery. Vnitřní a vnější.

Z vnějšku lze vstoupit do vnitřku kromě vstupů i úzkými škvírami, které uvolňují sevřenost vnitrobloku.

Vnitroblok navozuje atmosféru tradičních dvorních křídel s nepravidelnou vnitřní linií zástavby. Fasády jsou 
členěny jednoduchým oknem, balkonem, lodžií.

Vnější fasáda chce působit obytně, příjemně a zároveň vyvolat dojem dobrého bydlení na úrovni.

Je založena na motivech tradičních pavlačí. Tento motiv ale obrací naruby do ulice.

Reaguje tak na požadavek vytvoření otevřené pobytové prostory do ulice, aniž by ve smíchovském 
kontextu působil nepatřičně

Zeleň je soudobým výrazovým prostředkem domu. 

Vertikalitu tradičních proporcí smíchovských oken nahrazuje svislým sloupovým členěním. Horizontalitu 
říms dociluje vysunutím desek a zvýrazněním velkorysými květníky.

Plasticitu, respektive reliéf historických fasád, vyvolává hloubkou a vrstevnatostí zvoleného řešení 
fasádního pláště.

A.LT Architekti v.o.s.

Vytápění
Bytové domy budou navrženy v nízkoenergetickém standardu. Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV 
budou navrženy plynové kotelny s kondenzačními kotli.

Pro ohřev TUV považujeme za vhodné uvažovat systém s podporou solárních panelů. Vzhledem 
k nízkoenergetickému standardu objektu představuje ohřev TUV největší část spotřeby energie objektu. 
Využití solárních panelů je tedy nejefektivnější využití obnovitelné energie a zároveň snižuje provozní 
náklady objektu. Solární ohřev TUV umožňuje snížení potřeby tepla až o 60%.

Větrání
Větrání objektu doporučujeme řešit jako nucené s vysokoúčinnou rekuperací tepla z odpadního vzduchu. 
Využitím rekuperace z větracího vzduchu lze ušetřit až 85% nákladů na ohřev větracího vzduchu. Výměna 
vzduchu bude zajišťovat při přítomnosti osob požadovanou výměnu vzduchu v prostoru min. 0,5xh-1. 
S možností útlumu větrání při absenci osob na 0,15xh-1 čímž budou dále snižovány náklady na větrání 
bytů.

Dále budou v domech instalovány zařízení pro nucené větrání chráněných únikových cest, podzemních 
garáží a suterénních prostovr bez možnosti přirozeného větrání. Garáže budou umožňovat i parking 
vozidel s pohonem na CNG a LPG. Garáže budou tedy vybaveny i havarijním větráním dle platných 
norem a předpisů.

Klimatizace
Při návrhu bude dbáno na tepelnou stabilitu místností dle platné legislativy tak, aby nedocházelo 
k přehřívání pobytových místností. Klimatizaci neuvažujeme centrálně instalovat. S instalací 
klimatizace bude uvažováno v rámci klientských požadavků a budou připraveny prostory pro umístění 
kompresorových chladících jednotek. 

Bc. Jiří Cajthaml / PBA International Prague

Hluk od dopravy na okolní komunikační síti
Umisťování obytných staveb do nadlimitně zatížených oblastí, se zachováním architektonické a 
urbanistické ucelenosti domu (zejména uliční fasády), je při současném stavu legislativy nereálný. Je 
totiž nutné vytvářet bariérové domy, vytvářet zasklené lodžie a případně měnit koncept záměru stavby, u 
kterých není definován chráněný venkovní prostor staveb. Na většině území centra hlavního města Prahy, 
kde jsou proluky a prázdné parcely k zastavění u ulic s MHD dopravou (tramvaje a BUS), je výrazně 
překročena i stará hluková zátěž zejména pro noc. 

Přičemž existují technická řešení na zachování kvalitního vnitřního prostředí z pohledu akustiky, 
energetické náročnosti a kvality ovzduší – umělé větrání (rekuperace). V současné době toto řešení 
ovšem není podporováno současnou legislativou a je v jednání.

Hluk v centrech měst a obcí se musí eliminovat a snižovat, ale pod technicky reálné hodnoty bez ohledu 
na architektonickou a urbanistickou stránku staveb. Požadavek na snížení hluku pod starou hlukovou 
zátěž v místech, kde je hluk významně překročen, je zejména u dostavby center měst a obcí, kde je 
vysoký požadavek na kvalitní architektonický ráz staveb, technicky a finančně neudržitelný. 

U tohoto projektu lze v současné době pouze omezeně ovlivnit snížení hluku v jeho okolí. Odrazy od 
uličních fasád téměř vždy navýší hluk u protilehlé zástavby i přes případné zvukopohltivé prvky ve 
fasádě. Jedinou možností jak docílit efektivního snížení hluku je snížit hluk u zdroje hluku, např. novými 
jízdními povrchy, opravou tělesa tramvaje, snížení rychlosti ... To ovšem má i svá fyzikální, technická a 
architektonická omezení. 

Blok CHAA
Do prostoru B05 lze situovat blok obytných domů. Je dodržena stará hluková zátěž. V případě plného 
zastavění okolních pozemků bude hluk v úrovni běžných hygienických limitů hluku. V případě, že okolní 
pozemky nebudou zastavěny, bude běžný hyg. limit LAeq,8h = 50 dB pro noc překročen v úrovni až o 10 
dB (stará hluková zátěž bude dodržena). 

Větrání obytných místností s okny do uliční fasády je jednoznačně možné provést přímo z venkovního 
prostoru přes stěnové štěrbiny a s použitím nuceného větrání s vysoce účinnou rekuperací. 

Větrání obytných místností bytů s okny do vnitrobloku lze provést přirozeně otevřeným oknem (více 
podlažní části, jež vyčnívají nad blok domu nelze větrat přirozeně otevřeným oknem – větrání bude 
zajištěno nuceně, strojně s rekuperací).

Blok A.LT
Výstavbou bloku A.LT v prostoru B06 se významným způsobem navýší hluk u protilehlé zástavby podél 
ulice Nádražní a to sice v úrovni 2 až 3 dB. Vzhledem k tomu, že je u této zástavby již překročena stará 
hluková zátěž, bude tato skutečnost velkou překážkou při projednávání tohoto objektu. Je tedy třeba 
počítat s tím, že bude nutné se podílet na zlepšení povrchu komunikace v ulici Nádražní a tramvajového 
tělesa. Dále bude nutné počítat, že uliční fasáda do ulice Nádražní bude muset být provedena jako 
zvukopohltivá. V žádném případě nesmí záměr zhoršit již v současné době nevyhovující hluk v chráněném 
venkovním prostoru staveb okolní stávající zástavby.

Ve východní části bloku směrem do ulici Nádražní je překročena stará hluková zátěž. Podle stávajícího 
přístupu úřadů jednoznačně nelze v této části domu situovat okna obytných místností bytů. V úvahu by 
přicházelo směrem do ulice Nádražní a části severní a jižní navrhnout fasádu jako bariérové řešení, tzn. 
bez oken obytných místností, které architekti vzhledem k charakteru místa vyloučili. Architekti se rozhodli 
prezentovat východní stranu jako obytnou se zabezpečením nuceného větrání a navázat tak na již 
probíhající jednání ohledně změny legislativy v této problematice.

Severní a jižní fasády od prostředních bloků (8 NP) včetně, a západní fasádu lze provést stejně jako blok 
CHAA. 

Větrání obytných místností s okny pouze do uliční fasády je jednoznačně možné provést přímo 
z venkovního prostoru přes stěnové štěrbiny (na hyg. zařízení osadit dvouotáčkové ventilátory), resp. 
použít rekuperaci.

Větrání obytných místností bytů s okny do vnitrobloku lze provést přirozeně otevřeným oknem (více 
podlažní části, jež vyčnívají nad blok domu nelze větrat přirozeně otevřeným oknem – větrání zajistit 
nuceně stěnovým boxem, polouzavřené lodžie, resp. rekuperace).

Ing. Jiří Králíček a Ing. Jan Králíček / AKUSTPROJEKT s.r.o.
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1 Situace, kontext, koncept Chalupa architekti, A.LT Architekti

hladina zástavby 8-9 NP

členitá střešní krajina

průhled do dvora

korunní římsa nad 5. a 6. NP 
tvoří rozmanitou figuru

domy stojí v uzavřené uliční čáře

póry drůzy – komorní venkovní prostory bytů

klidný obytný polosoukromý dvůr

vstup na dobré adrese

artikulovaná městská nároží

Situace, 1:2000

Město je tradičně organizováno v mřížce. 

V ní jsou vloženy bloky. Domy stojí 
v uliční čáře.

Kontext, ilustrace, reference, východiska

Výšková hladina uličního prostranství je 
5 až 6 nadzemních podlaží. 

Domy i jejich fasády jsou individualizované a rozmanité, v jednom bloku však 
tvoří celistvý soubor.

Domy s okny.

Formát a frázování domů, fasád i oken je vertikální a klidné.

Uliční fasády jsou plastické. 

Domy mají arkýře, nárožní věžice, balkony i niky lodžií.

Fasády jsou frázovány římsami, rizality, frontony, pilastry, 
šambránami, bosováním, texturami, ...

Využití uličního parteru odpovídá významu veřejného prostranství.

zvýšené přízemí s byty
jednopodlažní komerční parter
reprezentativní dvoupodlažní parter

•
•
•

Poruchy celistvosti smíchovských bloků díky

typologické a funkční odlišnosti, 
vrstevnatosti stavebního rozvoje a proměně přístupu k městu a ulici v čase
průjezdům, prolukám, zdím, plotům, ohradám zahrad, dvorům a slepým štítům

umožňují průhledy, průchody blokem a zpestřují i komplikují charakter města.

•
•
•

Dvůr je sociálně kontrolovaný polosoukromý prostor. Občas se 
stromem, či kouskem trávníku. Jeho všednímu charakteru odpovídají 
půdorysně rozeklané fasády i jejich utilitarita.

Oproti ulici je to místo klidu, otevírá se obyvatelům na pavlačích a 
lodžiích.

Střešní krajina je různorodá, někde utilitární, jinde 
bohatá.

Blok B05 – CHAA
Koncept

Místo souboru jednotlivých individuálních domů navrhujeme nový typus: trs/drůzu. Ten ze své podstaty umí reagovat na 
všechny specifika a požadavky, které na něj klade okolí. 

Každá jeho dílčí část/článek tvoří ucelený prvek – analogicky s domem v bloku. Zároveň je trs/drůza navzdory rozdílné 
tematizaci a individualizaci svých částí celistvá, tvořená sourodými, avšak nikoliv stejnými či repetitivně opakovanými, 
jednotkami.

Stejně jako klasické uliční smíchovské fasády omítkových domů mají kvalitu plasticity a dekoru, trs/drůza využívá skrze 
stejnou materialitu své přirozené rozmanitosti k nasazení výrazu. Dvorní fasády mají rozeklaný půdorys a ohraničují 
polosoukromý prostor obytného dvora.

Náš koncept tak pracuje s přenesením různosti města, jehož fyzickou složkou je právě jednotlivost domů. A to na díl o řád 
větší: blok, který je různorodý ve své struktuře.

Nová část městské čtvrti má ambici rozvíjet smíchovské milieu.

Návrh

Město si žádá artikulaci domu a jeho částí. Artikulaci nároží jakožto nejparádnější části domu. Podle charakteru a potenciálu 
přiléhajících veřejných prostorů se mění podoba parteru. Analogie říms vymezuje parter a drží i regulovanou hladinu, 
vymezující uliční prostranství.

Rozeklanost tvaru i siluety a poréznost hmoty domu přináší maximalizaci osvětlených ploch, větší počet lukrativních 
nárožních bytů s pestřejšími výhledy a větší intimitu balkonů a lodžií. 

Soudobá typologie dispozic člení trs/drůzu na šest základních jednotek - domů, uspořádaných kolem vzdušných, 
prosvětlených schodišťových hal. Jejich velkorysost umožňuje situování optimálního počtu bytů na jedno komunikační jádro a 
patro, čímž sousedství zůstává potřebná míra intimity. Zároveň jsou tímto optimalizovány stavební náklady. 

Samotná struktura bytů je díky použitému dispozičnímu modulu 2,6m v obou směrech flexibilní a umožňuje spojovat jednotky 
do větších. V návrhu je základní členění provedeno dle logiky vzrůstajícího komfortu a velikosti bytů směrem vzhůru, největší 
byty se tedy nachází ve vyšších podlažích.

Navrhujeme domy pro městské bydlení.

Blok B06 – A.LT
Je to bytový dům umístěn do tradičního Smíchovského kontextu.

Je to velký dům, udělaný najednou jedním autorem, odpovídá bloku s 10-12 činžovními domy.

Svoji velikost okázale nedemonstruje.

Členěním objemu se přizpůsobuje rostlé smíchovské urbanistické struktuře. Navíc jsou jednotlivé sekce lehce rozlišené barevným 
odstínem.

Vizuálním dojmem chce vyvolat smíchovskou emoci, chce srůst s okolím.

Je to dům dnešní, ale vychází z historických urbanistických, architektonických a stavebních prvků smíchovského bloku a jeho 
jednotlivých činžovních domů.

Dům má dva charaktery. Vnitřní a vnější.

Z vnějšku lze vstoupit do vnitřku kromě vstupů i úzkými škvírami, které uvolňují sevřenost vnitrobloku.

Vnitroblok navozuje atmosféru tradičních dvorních křídel s nepravidelnou vnitřní linií zástavby. Fasády jsou členěny jednoduchým 
oknem, balkonem, lodžií.

Vnější fasáda chce působit obytně, příjemně a zároveň vyvolat dojem dobrého bydlení na úrovni.

Je založena na motivech tradičních pavlačí. Tento motiv ale obrací naruby do ulice.

Reaguje tak na požadavek vytvoření otevřené pobytové prostory do ulice, aniž by ve smíchovském kontextu působil nepatřičně

Zeleň je soudobým výrazovým prostředkem domu. 

Vertikalitu tradičních proporcí smíchovských oken nahrazuje svislým sloupovým členěním. Horizontalitu říms dociluje vysunutím 
desek a zvýrazněním velkorysými květníky.

Plasticitu, respektive reliéf historických fasád, vyvolává hloubkou a vrstevnatostí zvoleného řešení fasádního pláště.
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nárožní pozice - zdůraznění, významnost
největší byty, orientace ve městě

prosvětlovací světlík
pro vertikální komunikace

tektonická odlišnost
jednotlivých fasádprůchod, průhled

do vnitrobloku

střihy fasád a proporce
odpovídají smíchovským 
domům v bloku

klidný vnitroblok
s nepravidelnou vnitřní linií
vlastní pro klasické bloky



2 Struktura Smíchova a blok Chalupa architekti, A.LT Architekti

Pohled na strukturu Smíchova z jihovýchodu

Pohled na strukturu Smíchova ze severozápadu

Dnešní stavební krok je blok. Dříve to byl dům.
Nová zástavba udržuje hladinu okolního města.
Navržené bloky jsou členité a vytváří strukturu analogickou k tradičním rostlým blokům.

Články trsu jsou různorodé.

Vertikální frázování a formáty fasád i oken jednotlivých článků drůzy odpovídají smíchovským 
domům v bloku, či jejím částem – arkýřům.

Velký počet nároží umožňuje lepší osvětlení obytných místností a poskytuje zajímavé výhledy.

Do klidného dvora jsou orientovány četné balkony a lodžie.

Vyšší podlaží poskytují rozličné výhledy a i tím zvyšují bonitu horních bytů.

Blok B05 – drůza domů s okny

Sekce II.

Blok B06
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Chalupa architekti, A.LT Architekti4a Půdorysy, řezy, pohledy, 1:500 Sekce II.

Půdorys 1. PP bloků B05 a B06

Půdorys 1. NP bloků B05 a B06

Podélný řez blokem B05 a B06

Pohled z ulice Na Valentince na bloky B05 a B06

Nádražní ulice



4b Půdorysy, řezy, pohledy, 1:500 Chalupa architekti, A.LT ArchitektiSekce II.

Příčný řez blokem B05

Pohled z ulice Stroupežnického na blok B05

Pohled z ulice Nádražní na blok B06

Pohled z boulevardu na blok B06

Půdorys 7. NP bloku B05

Půdorys 6. NP bloku B05

Půdorys 3. – 5. NP bloku B05

Boulevard

Živý lineární park podtrhává noblesu parteru okolních bloků. 
Stíny stromů lákají ke spočinutí v kavárenském křesílku a oddychu od rutiny denního shonu.
Analogie říms určuje reprezentativní parter i jasně čitelný charakter boulevardu, který jej odlišuje od okolních ulic.

ů

Půdorys 8. NP bloku B06

Půdorys 7. NP bloku B06

Půdorys 6. NP

Půdorys 6. NP bloku B06



5 Vizualizace Chalupa architekti, A.LT Architekti

Nároží Stroupežnického – Pivovarská

Obytný dvůr bloku CHAA

Dvůr poskytuje obyvatelům klid a ochranu před ruchem okolního města.
Břečťan pnoucí se porézními hmotami vstříc ulici spojuje dva nesourodé světy.
Intimní balkony a lodžie orientované do dvora i zářezů jsou živnou půdou dobrých sousedských vztahů.

Obytný dvůr bloku A.LT

Nároží Nádražní – Na Valentince

Domy stojí v přímých uličních čarách a pevně vymezují živou všední městskou ulici.
Klidné domy s okny navozují smíchovskou atmosféru a vytváří místo pro dobré městské bydlení.
Hic sunt milieu.

Sekce II.




