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1 ANALÝZA

Dá sa považovať vrstvenie mesta za dokončené?
Malo by sa historické jadro zakonzervovať?
Prečo sa v centre postavilo za posledných 100 rokov tak málo stavieb?
Ako sa budeme prezentovať budúcim generáciam?
Aký veľký je potenciál centra?
Naozaj sme sa dostali na hranicu zastavania mestského jadra?
Je vôbec možné definovať túto hranicu?

Po stáročia vrstvené a formované centrum Prahy vytvorilo neopakovateľnú atmosféru, ktorú každoročne prichádza zažiť veľké množstvo
návštevníkov. Čo teda bráni v tomto procese pokračovať? Brániť sa stavaniu
v historickom kontexte vypovedá o podceňovaní samého seba. Obávame
sa vhodnosti súdobého príspevku, hoci práve tento princíp definoval to, čo
dnes na mestách najviac obdivujeme.

HISTORICKÝ VÝVOJ
         Formovanie stredovekého pôdorysu Prahy
započalo v 6. storočí, kedy na toto územie
prichádzajú Slovania. Tí na začiatku založili poľnohospodárske centrum. Od 7. do 11. storočia vznikajú opevnené hradiská na návršiach, pričom pravdepodobne naväzovali na prastaré cesty smerujúce k
brodom.
         Okolo roku 1200 bola Praha rozsiahlou
stredovekou aglomeráciou skladajúcou sa z dvoch
hradov, z mnoha osád so svojim kostolíkom, tržnicou a jednotlivých významných stavieb, medzi ktoré
patril mapríklad Juditin most, ktorý spojoval dnešné
Staré Mesto a Malú Stranu. Pri tržnici sa začali
zoskupovať najbohatší remeselníci a obchodníci a
medzi nimi aj židovskí kupci v mieste neskoršieho
Židovského Mesta.
         Začiatkom 13. storočia ohrozil České kráľovstvo vpád Tatarov, a preto dal kráľ Václav I. príkaz
opevniť mesto pražské dreveným, alebo kamenným
múrom. Nebolo možné vybudovať hradby okolo
celej aglomerácie. Bolo vybrané územie na pravom
brehu, pretože pravdepodobne bolo najhustejšie
osídlené. Po vybudovaní hradieb ostalo okolo
hradieb voľné miesto s riedkou zástavbou s kostolíkom sv. Havla, a preto tu Václav I. nechal založiť
svojmu mincmistrovi Eberhartovi Nové mesto okolo
sv. Havla – Havelské Mesto. Na pražskom území to
bolo prvé zámerne založené mesto s viac ako 500
m dlhou tržnicou medzi dnešným Ovocným a Uhelným trhom. Tým sa doplnil obvod Starého Mesta
vnútri opevnenia.
         Ako vyvrcholenie stredovekého vývoja Prahy
založil v roku 1348 Karol IV. v náväznosti na Staré
Mesto Nové Mesto a následne nový Kamenný most,
dnes Karlův most. Autor novomestského pôdorysu
nie je známy, analogicky je ale možné vyvodiť, že
tvorcom bol Matyáš z Arrasu. V zrovnaní s inými
stredovekými mestami tejto doby bola v Novom
Meste neobvyklá šírka ulíc. U ulic Žitné a Ječné
takmer 30 m. Neobvyklá bola aj dĺžka Koňského
trhu, dnešného Václavského m  námestia, dosahujúca 740 m. Novomestský pôdorys sa skladá
z troch miest rozložených pozdĺž troch hlavných
radiálnych lúčov. Najdôležitejšie mesto ležalo pozdĺž
cesty k Vyšehradu. Druhým bol priestor, kde hlavnú
os tvorilo Václavské námestie, pôvodne Koňský
trh. Tento priestor bol opäť rozdelený pravidelne
vedenými ulicami na veľké bloky. Jeho dispozícia
bola zvýraznená chrámom Panny Márie Sněžné,
ktorý mal byť najvyšším a tiež najväčším pražským
gotickým kostolom. Tretie mesto malo hlavnú os
Hybernskú ulicu. Tieto tri mesta boli dômyselne
prepojené do jednej sústavy. Ako hlavná spojnica
slúžila široká ulica – dnešná Vodičková a Jindrišská
ulica, ktoré spojovali 3 hlavné tržnice a zároveň
viedli k Novomestskej radnici.
vľavo: pôdorysy máp z 12.,13., 14. storočia
vpravo: plán z roku cca 1650

Plán z roku 1742

Jüttnerův plán z roku 1816

Plán z roku 1824

Plán z roku 1831

HISTORICKÝ VÝVOJ
         Po smrti Karla IV. začali vznikať vážne
sociálne rozpory. Vyústilo to v husitskú
revolúciu (1419 - 1434), počas ktorej bola
Praha devastovaná križiackými vpádmi.
         V roku 1541 zasiahol Prahu najväčší
požiar v celej histórii. Bola zničená veľká
časť Malej Strany, Hradčan a Pražského
hradu.
         V 16. storočí prichádza do centra
nový sloh - renesančný. V tomto období sa
stavalo v okolí Pražského hradu, kde vznikla
Královská zahrada s letohrádkem královny
Anny, Míčovna, Jizdárna, Oranžéria, skleníky
s malou zoologickou zahradou. Okrem
toho sa začali objavovať domy s sgrafitami,
šľachtické paláce a zdobené štíty.
         V roku 1689 vypukol požiar v Starom
Meste, po ktorom sa mesto začalo prestavovať do baroknej podoby. Prejavom barokizacie sa nestali len zmeny v priečeliach a
striech domov, ale aj vkladanie najrôznejších objektov, prvkov a malej architektúry
a plastik do starších mestských priestorov,
nádvorí a interierov budov. Na Karlovom
moste pribudlo súsošie. Barokizované boli
aj hradné a palácové záhrady, priestory ulic,
námestí, ale i celá silueta mesta, ovládnutá novými dominantami umiestnených
v kľúčových miestach. Príkladom je malostranský kostol sv. Mikuláša. Okrem toho
bolo postavených mnoho ďalších kostolov a
kláštorov.
         Celkový obraz Prahy premenilo v
17. storočí takmer 100 rokov budované 14
kilometrov dlhé opevnenie so siedmimi novo
postavenými bránami a štyridsiatimi baštami. Nové opevnenie sledovalo líniu hradieb
z obdobia Karla IV. Hradby zvierali Prahu až
do konca 19. storočia.
         Za vlády Josefa II. boli v roku 1784
spojená Malá Strana, Hradčany, Staré Mesto
a Nové Mesto v jeden celok a vytvorila
hlavné mesto Českého kráľovstva - Prahu. V roku 1850 bolo v mestu pripojené
aj židovské ghetto Josefov. Koncom 18.
storočia pribúdali nové stavby v klasicistickom štýle, ako napríklad nájomné domy,
nemocnice, školy.
         Okolo roku 1827 počas priemyselnej revolúcie presiahol počet obyvateľov
historického jadra Prahy 100 000. Rozsiahla
prevádzka výroby donútila začať výstavbu
priemyselných centier (Karlín, Smíchov,
Holešovice, Libeň). Okrem týchto štvrtí
vznikli v tomto období reťazový most. Do
mesta vstúpili prvé železničné trate ústiace
do nádraží, kde prvým z nich bolo Masarykovo nádraží.
vľavo: Pinasuv plán Prahy z roku 1840

ASANOVANIE PRAHY
         O potrebách asanácie sa začalo v Prahe jednať
v polovici osemdesiatych rokov. V tejto dobe sa sťahovali bohaté židovské rodiny preč zo Židovského Mesta,
dôsledkom čoho vznikala chudoná štvrť. Podmienky
pre život boli nevyhovujúce, preto sa cisár František
Josef I. rozhodol podpísať v roku 1893 zákon umožňujúci vyvlastňovať domovný fond, čo dovolilo asanovať
takmer celé Židovské Mesto a veľkú časť pražského
Starého Mesta. Tento asanačný obvod dosahoval
až 37 hektárov. Ďalším obvodom sa stala Vojtešská
štvrť neďaleko novostavby Nárdoného divadla, tá ale
zahrňovala iba 18 domov.
         Hlavný zmysel asanácie vyjadril Jiří Pacold, ktorý
v roku 1887 hovoril o tom, že: „v první řadě mají míti
vliv na regulování měst vůbec a zvláště jejich starších
částí ohledy zdravotní, jež jsou podmíněny šírkou

a směrem ulic, kteréž se mají říditi pokud možno dle
panujících větrů a slunečních stran, dále číselné rozvrhy náměstí a parku, provedení dle možnosti správné
soustavné kanalizace a odstraněním spodních vod
nejméne po hloubku domovních sklepů, potom hlavně
vhodný poměr zastavěné plochy k nezastavěné.”
         Postupne bolo zbúraných cez 600 domov, čo
vyvolalo veľký odpor verejnosti, hlavne študentov a
umelcov. Vznikali manifesty a protesty. V roku 1900
vznikol dodnes existujúci Klub Za starou Prahu. Nátlak
verejnosti tak zachránil napríklad kostol sv. Václava
a sv. Karla Boromejského. Podarilo sa tiež zamedziť
vedenie železničnej trate po malostranskom nábreží.
vľavo: porovnanie pôvodnej a novej zástavby
vpravo: dobové fotografie pred asanáciou

HISTORICKÝ VÝVOJ
         Po 1. sv. vojne sa v roku 1918 Praha stala hlavným mestom vzniknutého československého štátu. Stala sa sídlom prezidenta republiky, parlamentu a vlády. V roku 1922 došlo k reorganizacii kvôli
neustálemu zvyšovaniu obyvateľstva. K osmim štvrtiam bolo pripojených ďalších 37 okolných obcí.
Vznikla takzvaná Veľká Praha s 19 obvodmi.
         K veľkému prelomu došlo v roku 1948, kedy bolo mesto spolu s celou republikou začlenené do
sovietskej mocenskej sféry. To sa premietlo do výstavby mesta, kedy začali vo veľkom vznikať takzvané holobyty.
         Po roku 1989 až dodnes sa so vstupom liberalizmu obraz výstavby a rozvoja mesta podstatne
menil, avšak nie vždy k dobrému. Z centra mesta a obzvlášť z jeho historickej časti sa postupne začali
vytrácať tradičné a do mesta patriace funkcie. Tieto miesta sa postupne začali zaplňovať pochybnými
konzumnými funkciami. Okolo Prahy začali vyrastať satelitné sídliska.
vľavo: plán z roku 1938

MORFOLÓGIA
         Stáročia formovaný obraz pražskej
panorami podnietilo niekoľko faktorov. Jedným z nich bola stála potreba vody. Mesto
sa preto začalo rozrastať v okolí meandru
rieky Labe. Ako prvý vznikol hrad na návrší,
okolo ktorého sa postupne formovali osady.
Smer rastu ovplyvnili pradávne trasy ciest a
prírodné podmienky. Mesto sa začalo rozrastať hlavne na pravom brehu rieky, pretože
táto oblasť je rovinatá. Rozrastanie do šírky
sa pozastavilo opevnením, no napriek tomu
sa obraz mesta stále menil.
         Z hľadiska geomorfologického, sa
mesto nachádza v strednej časti Českej
vysočiny, prevažne v oblasti Poberounske
sústavy. Smerom juhovýchodne sa terén
mierne zdvíha. Najnižšim miestom je hladina
Vltavy, ktorá je v týchto miestach približne
185 m.n.m.
morfológia Prahy 1:8000

ŠTRUKTÚRA
         Štruktúra v tomto území vznikala v
dvoch érach.
         Staršia, vyšehradská éra vznikala okolo rokov 1000 - 1143. Zanechala čítateľné
stopy v juhozápadnej oblasti Starého Mesta,
južne od Karlovho mostu. Hlavnou komunikačnou osou bola vyšehradská cesta
(dnes ulice Karoliny Světlé a Pštrossovy).
          Mladšia románska éra vybudovala
novú urbanistickú sieť, ktorá malá radiálne
prvky zbiehajúce sa k centru, čo je dnešné
Staromestské námestie. V tejto dobe na
tomto mieste bola tržnica. Počas Stredoveku bola jedným z najvýznamnejších miest,
vďaka čomu sa štruktúra začala zahusťovať
hlavne tu a nie v okolí Vyšehradu.
         Pôdorys Starého Mesta bol definitívne
vymedzený už v 13. storočí, kedy došlo k
opevneniu celého mesta.
        V 14. storočí dal Karol IV. postaviť Nové
Mesto, ktoré vzniklo na troch hlavných osiach. Prvé na ose smerom k Vyšehradu, druhé v oblasti dnešného Václavského námestia
(v minulosti Koňský trh) a tretie okolo ulice
Hybernská. Všetky tri časti boli prepojené
ulicami Vodičkova a Jindrišská.
štruktúra Prahy 1:8000

VEREJNÝ PRIESTOR
         Za verejný priestor sú považované cesty, chodníky, námestia, ktoré sú spevnené.
Nepatria tu zelené plochy. Najznámejším
a najfrekventovanejším verejným priestorom je územie Staromestkého námestia
v Starom Meste a Václavské námestie v
Novom Meste. Medzi ďalšie známe námestia
patrí napríklad námestie Jána Palacha pred
Rudolfínom.
LEGENDA
         verejný priestor

Verejný priestor Prahy 1:8000
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-praha-5000/

VÝŠKA ZÁSTAVBY
         Výška zástavby Prahy 1 je relatívne
nízka. V južnej časti Starého Mesta ide poväčšine o dvoj až trojpodlažné domy. Severne
od Staromestského námestia sa výška .zvyšuje na štyri podlažia. V Novom Meste domy
dosahujú päť, okolo Václavského námestia
šesť podlaží. Tu sa výška mierne zvyšuje,
pretože historicky vznikalo Nové Mesto
neskôr ako územie okolo Staromestského
námestia. V neskôršom období dokázali lepšími technológiami postaviť vyššie domy.
LEGENDA
2 - 3 podlažia
4 - 5 podlaží
6 podlaží
7 - 8 podlaží
9 - 12 podlaží

Výška zástavby Prahy 1:8000
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-praha-5000/
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v bytových domech
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v nebytových domech a stavebně upravených

nebytových
prostorách
VÝSTAVBA
BYTOV
- Praha 1
in non-residential buildings and in non-residential
(údaje zarooms
rok 2010
2019)
adapted by reconstruction

ŠTATISKTIKY
ZÁKLADNÉ
ÚDAJE -městských
Praha 1 částí v roce 2019
Vybrané
údaje- podle
57 pražských
(údaje
za
rok
2019)
Selected indicators on 57 Prague city sections in 2019
Území, struktura osídlení
Area, settlement structure
Rozloha (ha) k 31. 12.
Area (hectares) as at 31 December

v domech s pečov. službou, penzionech
in community care service homes, boarding houses
Dokončené byty
Dwellings completed

554

Počet částí obce díly k 31. 12.
Number of municipality parts as at 31 December
Nadmořská výška (m)
Altitude (metres)
maximální / Maximum
minimální / Minimum
Hustota zalidnění k 31.12.
Density of population as at 31 December

.

330
185
5 338

Obyvatelstvo
Population
Počet obyvatel k 31. 12.
Population as at 31 December

29 563

z toho ženy / incl. Females

13 627

Střední stav obyvatelstva (k 1. 7.)
Mid-year population (as at 1. 7.)

Počet dokončených bytů 1)
Dwellings completed
v tom:
v bytových domech
incl.
in multi-dwelling buildings
v rodinných domech
in family houses
v nebytových domech a stavebně upravených
nebytových prostorách
in non-residential buildings and in non-residential
rooms adapted by reconstruction
v domech s pečov. službou, penzionech
in community care service homes, boarding houses

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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29 541

Podíl obyvatel ve věku (v %):
Population aged (%)
0 - 14

11,5

15 - 64
65+
Průměrný věk obyvatel (roky)
Mean age (years)

71,2
17,3
43,7

muži / incl. Males

43,1

ženy / incl. Females

44,4

Živě narození
Live births
Zemřelí
Deaths

273
252

Přirozený přírůstek
Natural increase

21

Saldo migrace
Net migration

56

Celkový přírůstek
Total increase

77

1)

Cizinci
Foreigners 1)
Cizinci celkem
Foreigners, total

5 687

z toho
Ukrajina / Ukraine

387

Slovensko / Slovakia

558

Rusko / Russian Federation

438

Vietnam / Viet Nam

435

Čína / China

111

Bulharsko / Bulgaria
Rumunsko / Romania
Velká Británie / United Kingdom

89
61
365

Spojené státy / United States of America

299

Německo / Germany

244

         Štatistika je datovaná od roku 2010 po rok 2019. Ukazuje počet vzniknutých bytových jednotiek, ktoré sa v Prahe 1 postavili. Najviac bytov vzniklo v roku 2011, najmenej v roku 2013, kedy bolo
postavených 0 bytov. Počty sú extrémne nízke, čo sa následne preukáže na cene.
Štatistiky sú prebrané z www.czso.cz

REFERENCIE
PROLUKY

SO&CO architects, Multi-Tenant Building, Tokio, Japonsko

Ryue Nishizawa, Garden and House, Tokio, Japonsko

Hirschmüller Schindele Architekten,
Choriner Straße, Berlin, Nemecko

Jakub Szczęsny architect, The Keret House, Varšava, Poľsko

Johannes Norlander architect

REFERENCIE
SOLITÉRY

Jo Nagasaka + Schemata Architecture Office, 63.02° house, Tokio, Japonsko

Avehideshi Architects and Associates, Tobacco shop, Osaka, Japonsko

masatoshi hirai architects, sarugaku tower, Tokio, Japonsko

Zhodnotenie analytickej časti
Analytická časť práce poukazuje na fakty, ktoré dokazujú, že
historicky proces vrstvenia a dopĺňania nebol nikdy pozastavený, preto by
sa v tom malo pokračovať. Avšak je nutné uvedomiť si, že ak niekde nie je
priestor na chyby a experimentovanie, tak je to práve tu. Prístup by mal byť
uvážlivý. Nová vrstva musí vhodne reagovať na kontext a zároveň by mala
reprezetovať dnešnú dobu budúcim generáciam.

2 PROLUKY

PROLUKY
Usporiadanie podľa veľkosti:
proluky S            <  200 m²
proluky M      200 - 700 m²
proluky L            >  700 m²
L1
M2
M1
S2

M6

M3

S1

M5

S5

S3

M4

S1 - Haštalská ulica
S2 - Anežská ulica

S4

S3 - Ulica U Obecního dvora
S4 - Haštalská ulica

M7

S5 - Klimentská ulica
S6 - Templova ulica
S7 - Jindrišská ulica

L2

S8 - Ulica Politických vězňu
S9 - Ostrovní ulica
L3

S10 - Ostrovní ulica
S6

S11 - Vojtešská ulica
S12 - Vojtešská ulica
S13 - Pštrossova ulica
M1 - Ulica U Milosrdných_Kozí ulica
M2 - Lannova ulica_Ulica Nové Mlýny
M3 - Lannova ulica
M4 - Ulica Nové Mlýny

M8

M5 - Ulica U Obecního dvora
M9

M6 - Parížska ulica_Bílkova ulica

S7
M11

M7 - Ulica 17.listopadu_Široká ulica
M8 - Náprstková ulica

M10

M9 - Ulica Na Perštýne
M10 - Ulica V Cípu
S8

M11 - Růžová ulica
M12 - Palackého ulica
L1 - Ulica Na Františku_Kozí ulica

S10
S9
M12

L2 - Ulica Mala Štupartská_Masná ulica
L3 - Staromestské námestie

S11
S12
S13

FOTODOKUMENTÁCIA

Haštalská ulica (S1)

Anežská ulica (S2)

Ulica U Obecního dvora (S3)

Haštalská ulica (S4)

Klimentská ulica (S5)

Templova ulica (S6)

Jindrišská ulica (S7)

Ulica Politických vězňu (S8)

Ostrovní ulica (S9)

Ostrovní ulica (S10)

Vojtešská ulica (S11)

Vojtešská ulica (S12)

Pštrossova ulica (S13)

Ulica U Milosrdných_Kozí ulica (M1)

Lannova ulica_Ulica Nové Mlýny (M2)

Lannova ulica (M3)

Ulica Nové Mlýny (M4)

Ulica U Obecního dvora (M5)

Parížska ulica (M6)

Ulica 17.listopadu_Široká ulica (M7)

Náprstkova ulica (M8)

Ulica V Cípu (M10)

Ružová ulica (M11)

Palackého ulica (M12)

Ulica Na Františku_Kozí ulica (L1)

Ulica Mala Štupartská_Masná ul. (L2)

Staromestské námestie (L3)

Ulica Na Perštýne (M9)

PROLUKY S
proluky S            <  200 m²

S1 - ULICA HAŠTALSKÁ
Parcela sa nachádza v severo-východnej časti Starého
Mesta, neďaleko Haštalského námestia. Podľa historických máp bol na tomto pozemku umiestnený dom.
Na západnej strane sú dvojpodlažné domy rodinného typu
so sedlovou strechou. Podľa územného plánu sa jedná o
čisto obytnú plochu.
Parcela s číslom 1026/2 patrí súkromnej osobe. Miesto má
pokojný charakter. Veľký potenciál je výhľad do malého
parku a príjemná atmosféra.

S1 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................129,8 m²
OBJEM.......................................................................1557,6 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................519,2 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vpravo hore: situácia 1:400, vľavo dole: stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotografie, dole: schwarzplan

S2 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.................................................97,7 m²
OBJEM.........................................................................879,3 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................293,1 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vpravo hore: zákres do fotografie, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo hore: situácia 1:400, dole: stabilný kataster

S2 - ULICA ANEŽSKÁ
V severo-východnej časti Starého Mesta sa nachádza
parcela s číslom 918. Podľa územného plánu sa jedná
o čisto obytnú plochu. Na parcele je umiestnená
fara. kde v jej okolí bola v minulosti záhrada. Z tohoto
dôvodu toto územie nikdy nebolo zastavané. Z mojho pohľadu sa ale domy na tomto pozemku správajú
tak, akoby sa k ním mal dostavať ešte dom pretože
majú slepé štítové steny. Podľa katastru patrí územie
Rímskokatolickej farnosti u kostola Matky Božej pred
Týnem v Prahe.

S3 - ULICA U OBECNÍHO DVORA
Pozemok s číslom 919/4 sa nachádza vedľa pozemku S2. Patrí súkromnej osobe. Podľa územného
plánu sa jedná o obytné územie. Na parcele navrhujem hmotu, ktorá bude južnou stenou nalepená na
bytový dom. Prechod, ktorý prechádza okolo pozemku zachovávam.
S3 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA....................................................76 m²
OBJEM..........................................................................1368 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................6 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.................................................456 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan, vpravo: zákres do fotografie

S4 - ULICA HAŠTALSKÁ
Pozemok s číslom 837 sa nachádza v tichšej oblasti
Starého mesta. Parcela susedí z pravej strany s Divadlom
v Dlouhé. V mieste tejto parcely historicky pravdepodobne
nikdy nestál dom. Orientácia pozemku je sever-juh. Na
úzkom pozemku tvorím hmotu, ktorá bude mať 7 nadzemných podlaží. Podľa územného plánu sa jedná o
miesto so všeobecne zmiešanou zástavbou. Ako funkciu
uvažujem kancelárie, respektíve bývanie. Navrhujem 7
nadzemných podlaží.

S4 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................137,2 m²
OBJEM.......................................................................2881,2 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................7 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................960,4 m²
FUNKCIA...................................................kancelárie / bývanie
vľavo hore: stabilný kataster, v strede: situácia 1:400,
vpravo dole: schwarzplan, vpravo: zákres do fotky

S5 - KLIMENTSKÁ ULICA
Proluka v Klimenstskej ulici patrí podľa katastru súkromnej osobe. Patrí do všeobecne obytného územia.
Na historických mapách je parcela vždy zastavná, preto navrhujem taktiež pozemok zastavať hmotou,
ktorá bude mať 5 podlaží. Keďže sa jedná o kľudnejšiu časť centra, ako funkciu navrhujem bývanie.

S5 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................163,1 m²
OBJEM.......................................................................2935,8 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................815,5 m²
FUNKCIA...................................................bývanie / kancelárie
v strede: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan, vpravo:
zákres do fotografie

S6 - ULICA TEMPLOVÁ
Proluka Templova sa nachádza v blízkosti Staromestského
námestia na lukratívnom mieste. Podľa katastru patrí parcela s číslom 594 hlavnému mestu Praha. Podľa územného
plánu je územie vymedzené ako všeobecne zmiešané.
Orientácia domu je západná, z južnej a východnej časti sa
objekt lepí na susedné domy, ktoré majú prázdnu fasádu.
Na parcelu s rozmerom 89,9 m² navrhujem 5 poschodovú
budovu.ktorá sa výškou chytá rímsy vyššieho domu. Ako
funckciu som zvolila galériu, respektíve múzeum.

S6 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.................................................89,9 m²
OBJEM.......................................................................1348,5 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................449,5 m²
FUNKCIA..........................................................................galéria
vpravo hore: situácia 1:400, vpravo hore: zákres do fotografie, vľavo dole: schwarzplan

S7 - JINDŘIŠSKÁ ULICA
Parcela v Jindřišskej ulici má 191,7 m². Nachádza sa
neďaleko Jindrišskej veže, medzi dvojpodlažnou farou a
štvorpodlažnym domom. Podľa územného plánu sa jedná
o zmiešané mestské jadro. Katastrálne patrí pozemok
športovisku Orel jednota Telnice. Na historických mapách
vidieť, že tam pôvodne zasahovala Ružová záhrada, to sa
ale v 20. storočí zmenilo a na mapách z roku 1938 je vidieť
dom, ktorý tam donedávna ešte stál. Na parcele navrhujem
štvorpodlažnú hmotu, ktorú ale pri fare znižujem.

S7 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................191,7 m²
OBJEM.......................................................................2683,8 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................766,8 m²
FUNKCIA..............................................centrum voľného času
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

S8 - ULICA POLITICKÝCH VĚZŇU
Parcela má číslo 49/1. Podľa katastrálnej mapy je vo
vlastníctve Českej republiky. Susedí z jednej strany so
štvorpodlažným domom (Šebkův palác) v ktorom dnes
sídli Česká pošta, z druhej strany je päťpodlažný dom s
jednym ustúpeným podlažím. Proluka bola historicky vždy
zastavaná. Podľa územného plánu ide o územie všeobecne
zmiešané. Na pozemku navrhujem hmotu vysokú 5+1 podlaží, čím sa výškovo vyrovnám susednému domu. Ulica je
tichá, má kľudný charakter. Ako funkciu navrhujem bývanie.

S8 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................200,2 m²
OBJEM.......................................................................3843,8 m³
POČET PODLAŽÍ..........................................................5+1 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA...........................................1201,2 m²
FUNKCIA...................................................bývanie / kancelárie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

S9 - OSTROVNÍ ULICA
Úzka parcela, ktorá vytvára priechod do vnutrobloku má
rozlohu 66,5 m². Na prvý dojem vyzerá parcela malá a
nezastaviteľná, avšak susedné objekty majú holé steny
pripravené na dostavanie. Podľa historických máp na
tomto mieste vždy stál dom. Katastrálne pozemok patrí
Českomoravské provincii Římské unie řádu sv. Voršily.
Podľa územného plánu sa jedná o zmiešané mestské
jadra. Na parcele navrhujem štvorpodlažnú hmotu na
nožičkách, čím priechod ponechávam.

S9 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.................................................66,5 m²
OBJEM.........................................................................851,2 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.................................................266 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: stabilný kataster, v strede: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan, vpravo: zákres do fotografie

S10 - OSTROVNÍ ULICA
Proluka Ostrovní podľa historických máp nebola nikdy
zastavaná, pretože sa na území nachádzala záhrada.
Rovnako ako predchádzajúca parcela, aj táto patrí Českomoravskej provincii Římské unie řádu sv. Voršily. Parcela
patrí podľa územného plánu do zmiešaného mestského
jadra. Štítové steny sú holé, pripravené na nový dom. V
ľavom dome je umiestnená materská škola svätej Voršily. Nová hmota bude mať dve podlažia. Bude sa jednať o
dostavnu susednej materskej školy.

S10 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA....................................................88 m²
OBJEM............................................................................616 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................2 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.................................................176 m²
FUNKCIA..........................................................dostavba škôlky
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

S11 - VOJTEŠSKÁ ULICA
Parcela vo Vojtešskej ulici patrí Rímskokatolickej farnosti pri kostole svätého Vojtecha. Jedná sa o
všeobecne obytnú plochu. Historicky sa na území nachádzala záhrada priliehajúca susednému objektu
vľavo, v ktorom sa nachádza fara. Dom po pravej strane má šesť nadzemných podlaží. Má holú štítovú
stenu, to znamená, že sa počítalo so zastavaním proluky. Na pozemko navrhujem šesť podlažnú hmotu,
ktorá bude od fary dostatočne odstúpená. Ako funkciu navrhujem bývanie.

S11 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................158,4 m²
OBJEM.......................................................................3041,3 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................6 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................950,4 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo: zákres do fotografie

S12 - VOJTEŠSKÁ ULICA
Proluka sa nachádza v západnej časti Starého mesta,
neďaleko nábrežia. Úzka parcela v ulici Vojtešská má iba
okolo 1,3m na šírku. Podľa územného plánu sa jedná o
všeobecne obytné územie. Historicky bolo územie nezastavané. Parcela s číslom 1007 patrí podľa katastrálnej
mapy súkromnej osobe. Navrhujem trojpodlažný objekt s
funkciou bývania. Jednalo by sa o najužší dom v Českej
republike. Podobne postavený dom už existuje v neďalekom Poľsku, kde je parcela široká 1,5m.

S12 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.................................................15,5 m²
OBJEM.........................................................................139,5 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA................................................46,5 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

S13 - PŠTROSSOVA ULICA
Parcela s číslom 1017 sa nachádza v kľudnej časti centra mesta. Vlastníkom je hlavné mesto Praha.
Podľa územného plánu sa jedná o všeobecne obytné územie. Severne od parcely sa nachádza vyššia
odborná škola, južne je bytový dom, ktorý má štyri nadzemné podlažia. Bočná stena je prázdna, čaká
na zastavanie. Na pozemku navrhujem dostavbu k štítovej stene, ktorá bude mať taktiež štyri nadzemné
podlažia. Funkciou bude bývanie.

S13 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.................................................35,5 m²
OBJEM.........................................................................454,4 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.................................................142 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo: zákres do fotografie

PROLUKY M
proluky M      200 - 700 m²

XS1

XS2

XS3

M1 - ULICA U MILOSRDNÝCH
Proluka U Milosrdných bola v minulosti zastavaná radovými domami. Dnes je na území parkovisko.
Podľa územného plánu je územie v čisto obytnej zástavbe. Navrhujem bytový dom s 5 nadzemnými
podlažiami.
M1 - BILANCIE
ZASTAVNÁ PLOCHA.................................................512,9 m²
OBJEM......................................................................7 693,5 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA...........................................2564,5 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo hore: zákres do fotografie

M2 - LANNOVA ULICA_ULICA NOVÉ MLÝNY
Pozemok s číslom 314 patrí podľa katastru súkromnej
osobe. Nachádza sa v Novom Meste v severnej časti,
neďaleko nábrežia rieky Vltavy. Podľa územného plánu
ide o všeobecne obytné územie. Historicky je toto
územie úplne zmenené. V minulosti tu bolo námestie.
Parcela je pripravená na zastavanie, pretože susedné
domy majú holé štítové steny. Na pozemku navrhujem
trojpodlažný objekt, ktorý bude mať tvar L. Ako funkciu
navrhujem bývanie.

M2 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA..................................................349 m²
OBJEM..........................................................................3141 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................1047 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M3 - LANNOVA ULICA
Pozemok v ulici Lannova sa podobne ako predchádzajúci
nachádza neďaleko nábrežia v Novom Meste. Proluka s
číslom 312 patrí podľa katastrálnej mapy súkromenej osobe.
Vzhľadom na územný plán ide o územie všeobecne obytné.
Podľa historických máp vyzeralo územie inak. Pozemok bol
zastavaný. Okolitá zástavba je trojpodlažná. Navrhujem nový
objekt s tromi podlažiami. Dom bude naväzovať na vedľajší
objekt. Orientácia bude sever - juh. Ako funkciu navrhujem
bývanie / kancelárie.

M3 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................219,7 m²
OBJEM.......................................................................1977,3 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................659,1 m²
FUNKCIA...................................................bývanie / kancelárie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M4 - ULICA NOVÉ MLÝNY
Pozemok sa nachádza v Novom Meste, neďaleko nábrežia.
Proluka v ulici Nové mlýny sa rozprestiera podľa katastrálnej
mapy na troch pozemkoch, ktoré patria hlavnému mestu
Praha. Na historických mapách vidieť, že v roku 1816 bola
na pozemku záhrada, ktorá sa ale okolo rokov 1850 zmenšila
a na parcele stal dom. Podľa územného plánu sa jedná o
zmiešané mestské jadro. Navrhujem štvorpodlažný objekt s
funkciou bývania / kanceláriami. V južnej časti sa nachádza
pamätný strom, ktorý zachovávam.

M4 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................395,7 m²
OBJEM.......................................................................4748,4 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA...........................................1582,8 m²
FUNKCIA...................................................bývanie / kancelárie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M5 - ULICA U OBECNÍHO DVORA
Pozemok na Ulici U Obecního dvora slúžil v minulosti ako
záhrada priliehajúca ku fare kostola svätého Haštala. Z
tohoto dôvodu je v dnešnej dobe parcela nezastavaná. Má
ale veľký potenciál, pretože sa nachádza v tichšej časti
Starého Mesta, kde územie nie je tak narúšané turistami.
Katastrálne toto územie prilieha fare kostola. Z hľadiska
územného plánu sa jedná o čiste obytné územie. Orientácia domu bude západ - východ. V južnej časti nechávam
úzky priechod vedúci ku kostolu.

M5 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA..................................................393 m²
OBJEM..........................................................................3537 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................1179 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M6 - ULICA PARÍŽSKA_ULICA BÍLKOVÁ
Piazzetta pred hotelom Intercontinental je umiestnené na
križovatke dvoch ulíc, ulice Parížska a Bílková. Historické
fotografie ukazujú, že toto miesto bolo pôvodne vždy
zastavané. Až so stavbou hotela dal architekt vyprojektovať
predpriestor, aby mala budova odstup. V nedávnej dobe piazzetta zmenila názov na námestie Miloša Formana. Podľa
územného plánu patrí parcela súkromnej osobe a jedná sa
o plochu určenú ako verejné priestranstvo. Aj napriek tomu
na pozemku navrhujem hmotu, ktorá bude dopĺňať ulicu.

M6 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA..................................................669 m²
OBJEM.......................................................................10 035 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................3345 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:750, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M7 - ULICA 17.LISTOPADU_ULICA ŠIROKÁ
Parcela sa nachádza v severo-západnej časti historického
centra Prahy. Z jednej strany je obklopená múzeom, z druhej filozofickou fakultou. Pozemok s číslom 37 patrí Umeleckopriemyselnému múzeu v Prahe. Historické fotografie
ukazujú, že toto územie, na ktorom sa dnes nachádza
záhrada bolo v minulosti zastavané. Podľa územného
plánu je na území prípustná stavba, ktorá búde mať kultúrnu, alebo cirkevnú náplň. Navrhujem nový objekt, ktorý
bude slúžiť ako nová časť Umeleckopriemyselného múzea.

M7 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA..................................................450 m²
OBJEM..........................................................................5400 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................3 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................1350 m²
FUNKCIA......nová budova Umeleckopriemyselného múzea
vľavo hore: situácia 1:750, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M8 - ULICA NÁPRSTKOVÁ

M8 - BILANCIE

Blok v ktorom sa nachádza Náprstkovo múzeum, patrí
Národnému múzeu Praha. Dva pozemky sa nachádzajú
v tesnej blízkosti Betlémskeho námestia. Podľa historických fotografii stáli na parcelách 204 a 206 domy.
Podľa katastrálnej mapy patrí územie Národnému múzeu.
Vzhľadom na územný plán ide o všeobecne obytné
územie. Na parcelách navrhujem dostavbu Náprstkovho
múzea. Bude sa jednať o nízke budovy s dvomi nadzemnými podlažiami.

ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................437,2 m²
OBJEM.......................................................................2623,2 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................2 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA.............................................874,4 m²
FUNKCIA..................................dostavba Náprstkovho múzea
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M9 - ULICA NA PERŠTÝNE

M9 - BILANCIE

Proluka Na Perštýne je zložitá svojim
tvarom. Nachádza sa v blízkosti Betlémského námestia, čím sa stáva atraktívnou.
Z historického hľadiska bolo toto územie
zastavané, preto navrhujem na parcele
postaviť novú pobočku knižnice Prahy 1.
Hmota bude prevyšovať okolitú zástavbu.

ZASTAVANÁ PLOCHA..................................................404 m²

vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole:
schwarzplan a stabilný kataster

OBJEM.......................................................................3617,7 m³
POČET PODLAŽÍ.....................................................9 NP, 1 PP
PODLAHOVÁ PLOCHA...........................................1205,9 m²
FUNKCIA.................................................knižnica pre Prahu 1

vpravo hore: zákres do fotografie

M10 - ULICA V CÍPU
Proluka s číslom 599 je umiestnená v kľudnej ulici V Cípu neďaleko Václavského námestia. Donedávna
tu stál dom, ktorý bol zbúraný. Podľa katastrálnej mapy patrí pozemok súkromnej osobe. Z ľavej strany
je proluka obklopená šesť podlažným domom, z pravej päť podlažným. Podľa územného plánu sa jedná
o zmiešané mestské jadra. Navrhujem šesť podlažný bytový objekt.

M10 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................561,4 m²
OBJEM....................................................................10 778,9 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................6 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..........................................3 368,4 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo: zákres do fotografie

M11 - RUŽOVÁ ULICA
Proluka sa nachádza neďaleko Jindrišskej veže. Vo vnutrobloku sa nachádza Ružová záhrada. Parcela patrí
Arcibiskupstvu pražskému. Z hľadiska územného plánu ide
o zmiešané mestské jadra. Na historických mapách vidieť,
že na parcele nikdy budova nestála. Susedné domy majú
štítové strany prázdne. Preto navrhujem na pozemku objem, v ktorom sa bude bývať. Zo strany vnutrbloku navrhujem fasádu, ktorá by tvorila vertikálnu záhradu, na ktorú by
naväzovala Ružová záhrada.

M11 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA...............................................411,5 m²
OBJEM.......................................................................7900,8 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................6 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................2469 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

M12 - PALACKÉHO ULICA
Proluka v Palackého ulici sa podľa územného plánu radí medzi zmiešané mestské jadro. Územnie patrí
súkromnej osobe. Z ľavej strany susedí s trojpodlažným objektom, z pravej so štvorpodlažným. Na
pozemku navrhujem budovu s piatimi nadzemnými podlažiami. Ako funkciu volím bývanie.
M12 - BILANCIE
ZASTAVNÁ PLOCHA.....................................................264 m²
OBJEM..........................................................................4224 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................1320 m²
FUNKCIA...................................................bývanie / kancelárie
vľavo hore: situácia 1:400, vľavo dole: schwarzplan,
vpravo: zákres do fotografie

PROLUKY L
proluky L            >  700 m²

XS1

XS2

XS3

L1 - UL. NA FRANTIŠKU_KOZÍ ULICA

L1 - BILANCIE

Parcela sa nachádza v severnej časti Starého mesta.
Západne od parcely je Nemocnica Na Františku, východne
Anežský kláštor. Podľa katastrálnej mapy sa jedná o viacero pozemkov, pričom všetky sú vo vlastníctve hl. mesta.
Na historických mapách na tomto území stal blok. Podľa
územného plánu sa jedná o plochu parkov, záhrad a cintorínov. Na parcele navrhujem objem s pôdorysnov stopov
tvaru C. Výškovo sa prispôsobí okolitej zástavbe.

ZASTAVANÁ PLOCHA.............................................1854,2 m²
OBJEM....................................................................29 667,2 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................5 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................9271 m²
FUNKCIA........................................................................bývanie
vľavo hore: situácia 1:750, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

L2 - UL. MALA ŠTUPARTSKÁ_ULICA MASNÁ

L2 - BILANCIE

Parcely s číslom 651 a 655 patria hl. mestu. Nachádzajú sa
vedľa strednej  priemyselnej školy a oproti gymnáziu. Južne
od pozemkov sa nachádza kláštor. Územný plán Prahy
počíta s tým, že na mieste by mala stáť verejná vybavenosť.
V dnešnej dobe sa tu nachádzajú dve ihriska pre okolité
školy. Pozemok sa nachádza neďaleko Staromestského
námestia. Na parcelách navrhujem hmotu, ktorá sa bude
výškovo prispôsobovať susednej priemyselnej školy.

ZASTAVANÁ PLOCHA................................................1040 m²
OBJEM.......................................................................12 480 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA..............................................4160 m²
FUNKCIA..............................................................športová hala
vľavo hore: situácia 1:750, vľavo dole stabilný kataster,
vpravo hore: zákres do fotky, vpravo dole: schwarzplan

L3 - STAROMESTSKÉ NÁMESTIE
Za Pražského povstania na konci 2. svetovej vojny v máji 1945 slúžila Staromestská radnica ako jedno z
ústredí protifašistického odboja. V jej bezprostrednom okolí prebiehali boje medzi povstalcami a nemeckou armádou, ktorých následkom utrpela radnica veľké škody. Požiar zničil novogotické krídlo radnice
natoľko, že zostali stáť len obvodové múry. Odvtedy bolo vypísaných veľa súťaží, ktoré ale nikdy neboli realizované. Na pozemku navrhujem dostavbu radnice so štyrmi podlažiami. Na parcele staviam dve hmoty,
ktoré mi vytýčia vnútroblok, kde zanechávam vzniknutý park.

L3 - BILANCIE
ZASTAVANÁ PLOCHA.............................................2830,3 m²
OBJEM....................................................................35 111,2 m³
POČET PODLAŽÍ...............................................................4 NP
PODLAHOVÁ PLOCHA........................................11 321,2 m²
FUNKCIA.......................................................dostavba radnice
vľavo hore: situácia 1:750, vľavo dole: dobové fotografie,
vpravo hore: zákres do fotografie, dole: schwarzplan

KAPACITA

CELKOVÁ PLOCHA ÚZEMIA = 3 185 332 m² = 100 %

REZERVA CENTRA
ZASTAVANÁ PLOCHA PROLUK S...............................1449,5 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA PROLUK M..............................5067,4 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA PROLUK L...............................5724,5 m²

ZASTAVANÁ PLOCHA CELKOM..............................12 241,4 m²
OBJEM CELKOM.........................................................165 536 m³
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKOM.............................52 759,9 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA = 1 344 254 m² = 42 %

REZERVA CENTRA = 12 241,4 m² = 0,4 %

POROVNANIE PROLUK A IHRISKA

PLOCHA 2 MEDZINÁRODNÝCH IHRISK = 12 800 m²
(ihrisko = 100 x 64 m)

PLOCHA 8 MEDZINÁRODNÝCH IHRISK = 51 200 m²
(ihrisko = 100 x 64 m)

Zastavaná plocha proluk 12 241,4 m² sa približne rovná 2 ihriskam.

Podlahová plocha proluk 52 759,9 m² sa približne rovná 8 ihriskam.

POROVNANIE PROLUK A SATELITU

ZASTAVANÁ PLOCHA 1 SATELITOVÉHO MESTA SO 72 DOMAMI = 12 168 m²
(1 dom = 13 x 13 m)

PODLAHOVÁ PLOCHA 2 SATELITOVÝCH MIEST = 48 672 m²
(1 dom = 13 x 13 m)

Zastavaná plocha proluk 12 241,4 m² sa približne rovná 1 satelit. mestu.

Podlahová plocha proluk 52 759,9 m² sa približne rovná 2 satelit. mestam.

POROVNANIE PROLUK A BLOKOV V MANHATTANE

ZASTAVANÁ PLOCHA 2 BLOKOV MANHATTANU = 12 000 m²

PODLAHOVÁ PLOCHA 3 VÝŠKOVÝCH BUDOV = 50 000 m²

Zastavaná plocha proluk 12 241,4 m² sa približne rovná 2 blokom Manhattanu.

Podlahová plocha proluk 52 759,9 m² sa približne rovná 3 výškovým budovám.

Záver
Zmyslom tejto práce je ukázať stavebný potenciál a rezervy historických centier, v tomto prípade konkrétne na území Prahy 1. Takémuto
zámeru predchádzalo dôkladné zmapovanie a overenie si podmienok
centra. Vyhľadané parcely boli vytipované subjektívnym názorom, ktoré boli
ďalej posúdené a doložené dôkazmi.
Na tomto základe vznikol katalog, ktorý postupne analyzuje všetky
voľné parcely. Tie sú v závere spočítané a porovnané.
Výsledná hodnota  12 241,4 m sa javí ako veľmi malá, pretože v porovnaní s územím je to iba 0,4 %. Avšak v porovnaní so satelitným mestom,
alebo Manhattnom je to nezanedbateľná hodnota.
Takýto princíp je možné aplikovať na väčšinu historických centier.
Neverme naivnej predstave, že mestá môžu dosiahnuť určité maximum,
kedy sa už nedá ďalej pokračovať.

