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URB. A ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

Návrh nové budovy radnice Prahy 5 
má za úkol přenést do jedné budovy dnes 
roztroušené části stávajícího městského 
úřadu. Pozemek pro stavbu a k ní přilehlý 
veřejný prostor je vymezen ulicemi 
Nádražní, Ostrovského, Stroupežnického a 
Za Ženskými domovy a v současné době 
se zde nachází autobusové nádraží Na 
Knížecí. Jedná se o místo na hranici kom-
paktní blokové zástavby na sever od 
pozemku a brownfieldu, jež se táhne na jih 
až ke smíchovskému nádraží. Pro dotvoření 
urbanistického kontextu byl se svolením 
autorů využit návrh ateliéru A69 rozvoje 
Smíchova. Ve své studii pokračují dále na 
jih blokovou zástavbou.

Urbanistická situace budovy vychází 
z vytyčení významných směrů v území. 
Nejvýznamější směr se táhle od Malé 
strany a Anděla prostřednictvím ulice 
Nádražní. Další významnou osou je ulice 
Stroupežnického jež spojuje prostor Na 
Knížecí s centrem Nový Smíchov. Třetím 
a posledním vyhodnoceným směrem je 
tzv. Boulevard, jež ve svém návrhu roz-
voje Smíchova vytváří atelier A69, a jež je 
kolmý na ulici Za Ženskými domovy. Tyto 
směry byly brány jako toky lidí a energií a 
jako zdroj určité pomyslné gravitace, jež 
deformovala “původní“ hmotu budovy 
a spoluurčila tak její výsledný tvar. Vznikl 
tak půdorys ve tvaru sférického rovno-
ramenného trojúhelníku, jež se natahuje 
ke směru s největší důležitostí (gravitací). 
Na důležité směry navazují vstupy, a jsou 
dále zdůrazněny výškovými akcenty. 
Nejvýraznější je dominanta 53,1 m vysoké 
věže, která se tyčí nad hlavním vstupem 
na SV pozemku. Nad dalšími vstupy na 
jihu a západě jsou umístěny dvoupodlažní 
věžice.

Samotný koncept budovy radnice 
je inspirován principem jádra a obalu, 
jež se v různých měřítkách a formálních 
obměnách vyskytuje v přírodě i v lidské 
tvorbě. Jádro vždy uchovává něco velmi 
důležitého, obvykle bývá umístěno v těžišti 

a je chráněno vnější membránou, kůrou 
skořápkou. Vznikl tak koncept budovy, jež 
obsahuje jádro, které ukrývá prostory, kde 
se odehrávají snad ty nejdůležitější děje 
městské samosprávy, jimiž je zastupitel-
ská politika. Jádro tedy obsahuje jednak 
konferenční sál pro zasedání zastupitel-
stva a dále v dalším patře obřadní síň v 
podobě jakési kaple s horním osvětlením. 
Toto jádro má podobu elipsoidu, jež 
se vznáší v prostoru zastřešeného atria, 
podepřen ocelovými sloupy. Materiálově 
je objekt odlišen od zbytku budovy a je tak 
ještě více zdůrazněna jeho unikátnost. Pro 
opláštění jsou použity trojúhelníkové kazety 
z mosazného plechu. Po obvodu atria se 
nacházejí otevřené pavlače, ze kterých 
jsou vstupy do konceláří jednotlivých 
odborů. Díky podepření elipsoidu se sály je 
parter plně průchozí a vytváří tak plynulé 
propojení důležitých směrů. Nachází se 
zde přepážková hala pro denní kontakt s 
občany, restaurace ve dvou úrovních, jež 
je přístupná jak z exteriéru, tak z atria bu-
dovy, a dále kanceláře, ostraha a velín 
budovy. Hale za hlavním vstupem pak do-
minuje representativní točité schodiště. Ve 
zbytku budovy jsou umístěny kanceláře 
úředníků. Skeletový systém a modulace 
fasády pak umožňuje snadnou variabilitu 
prostor. Ve vysoké věži je kromě vyhlíd-
ky umístěna vertikální městská galerie. 
Návštěvník může vyjet kruhovým výtahem  
v zrcadle schodiště do nejvyššího podlaží a 
poté scházet dolů a prohlížet si exponáty. 
Ve zbylých dvou menších věžích je vždy 
v jednom patře umístěna školící místnost 
a další slouží jako zasedací sál pro radu 
města nebo jednací místnost. Budova má 
dále tři podzemní podlaží, ve kterých se 
nacházejí garáže s kapacitou 135 míst a 
dále centrální archivy, sklady a technické 
místnosti.

Fasáda budovy je obložena kamen-
em, první dvě podlaží bílou žulou, zbytek 
budovy žulou růžovou. Válcovité věže jsou 
pak obaleny skleněným pláštěm.

Na vyhlídkové věži s galerií je umístěn 
systém ukazující denní i roční dobu. Ve 

třech patrech nad sebou jsou umístěny 
kolejnice, po kterých po obvodu věže 
pojíždějí obdélné panely (červený, bílý a 
černý), přičemž pro jeden znamená oběh 
kolem věže dobu jednoho dne, pro druhý 
měsíce a pro třetí roku.

Řešení veřejného prostoru vychází z 
konceptu soustředných kruhů, resp. izočar. 
Inspirací byly například letokruhy stromů 
nebo vlnění šířící se po vodní hladině po 
vhození předmětu. Směrem od budovy se 
tak šíří její soustředné izočáry v podobě 2 m 
širokých pruhů, kde se pro odlišení střídají 
dva odstíny pískovcové dlažby. Jiho-
východní trojúhelníkovitá část veřejného 
prostoru při Nádražní ulici je vzhledem k její 
rušnosti pojednána více zpevněně, jako 
jakési náměstí, jehož plocha je doplněna 
o vodní prvky a sporadicky se zde objevují 
i plochy trávy. V západní části vybíhá od 
vstupu do budovy zpevněný široký klín, jež 
vytváří před budovou předprostor a spo-
juje ji se vstupem do metra. Přesto se v této 
části objevuje více travnatých ploch a 
je zde rozmístěno několik stromů, jež  jsou 
koncipovány jako solitéry, určité přírodní 
sochy. Při výběru druhů byl kladen jednak 
důraz na zajímavý vzhled a také odolnost 
vůči znečištěnému městskému prostředí (viz 
situace). k posezení slouží ve směru izočar 
se táhnoucí různě dlouhé betonové lav-
ice. Výstup z metra je řešen do otevřeného 
venkovního prostoru zapuštěného pod 
úroveň okolního terénu. Směrem k radnici 
je orientováno široké betonové schodiště. 
Vyrovnání s okolním terénem probíhá za 
pomocí zatravněných svahů.
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ŠIRŠÍ VZTAHY
M 1:5000



zákres do stávajícího panoramatu Smíchova z Vyšehradu



pískovec dlažba
600 x 300 mm
odstín A

1 - Sorbus intermedia
     Jeřáb prostřední

11

1

1

2

2

2

3

1

2 - Sophora japonica
     Jerlín japonský

3 - Quercus rubra
     Dub červený

pískovec dlažba
600 x 300 mm
odstín B

bet. velkoformátová
dlažba
1000 x 1000 mm

trávník

veřejné osvětlení
h = 4,7 m
h = 8,0 m podél ulice

lavička
betonový kvádr
průřez 500 x 500 mm

vodní prvky
nerezová vana

SITUACE



URB. POHLED A

URB. POHLED B



nadhledová perspektiva



zákres do fotografie (nároží Stroupežnického a Ostrovského)
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PŮDORYSY VĚŽÍ
M 1:200



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



POHLED JIHO-ZÁPADNÍ



POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ



POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní charakteristika stavby
Jedná se o radnici (budovu městského 

úřadu Prahy 5), která se nachází na části 
pozemku vymezeného ulicemi Nádražní, 
Ostrovského, Stroupežnického a  Za 
Ženskými domovy. Stavba je na půdorysu 
sférického rovnoramenného trojúhelníku a 
má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. 
Nad úroveň hlavní hmoty stavby pak vystu-
pují na jižní a severo-západní straně dvě 
dvoupodlažní věžice. Na severo-východní 
straně se pak tyčí dominanta 53,1 m vysoké 
věže (výška věží kostela sv. Václava na 
Smíchově je 50m), která má 8 podlaží nad 
úrovní střešní rovinny hlavní hmoty.

Základy
Předpokládá se založení na žb pasy 

pod nosnými stěnami a hustým obvodovým 
skeletem. Založení sloupů se předpokládá 
na žb stupňovité patky. Dimenze těchto 
prvků by se určila až následně dle geo-
logického průzkumu v závislosti na druhu 
podloží a velikosti zatížení.

Svislé nosné konstrukce
Nosný systém budovy je koncipován 

jako železobetonový skeletový systém v 
kombinaci s železobetonovými stěnami 
kolem tří tzv. jader budovy (nachází se 
zde únikové schodiště, výtahy, hygien-
ické zázemí). Železobetonové stěny jsou 
předpokládány o tloušťce 200 mm, sloupy 
tvořící vnější plášť budovy mají rozměry 
400 x 200 mm a rozteč 1,3 m. Vnitřní sy-
tém kruhových sloupů o průměru 400 mm 
je pak v roztečích 7,5 m a reflektuje tak 
požadavky podzemních garáží.

Objekt s konferenčním sálem a 
obřadní síní je podepřen ocelovými sloupy 
o průměru 250 mm. Zatížení od těchto 
sloupů je přenášeno přes žb stěny nebo 
sloupy podzemních podlaží do základů. 
Samotná konstrukce objektu se skládá ze 
dvou prstenců (jeden dolní a jeden horní), 
které jsou vzájemně spojeny svislými žebry. 
Spodní prstenec pak dosedá na oce-

lové sloupy. Konstrukce je koncipována 
jako příhradová a svislá žebra jsou dále 
provázána a ztužena vodorovnými prvky.

Vodorovné nosné konstrukce
Jsou předpokládány obousměrně 

pnuté žb stropní desky o tloušťce 250 
mm, které se budou pnout na průvlaky 
o celkové výšce 550 mm. Rozpon stropu 
konferenčního sálu (max. 15 m) je překlenut 
ocelovými příhradovými nosníky o výšce 
900 mm.

Vertikální komunikace
V každém ze tří jader objektu se nach-

ází únikové schodiště. Ve dvou případech 
je schodiště dvouramenné, v jednom 
tříramenné. V severo-východní části se dále 
nachází representativní točité schodiště 
s krůhovým zrcadlem, jež je vynášeno na 
stropní desky pater a přichyceno k okolním 
sloupům. V 6. np se schodiště mění. Dále 
do věže pokračuje již točité schodiště s 
menším poloměrem s kruhovým výtahem 
v zrcadle. Schodiště je vynášeno na vykon-
zolované stropní desky.

U hlavního vstupu do budovy se nach-
ázejí dva osobní výtahy a jeden nákladní. 
U zbylých dvou vedlejších vstupů se pak 
nalézá vždy jeden osobní výtah. Od 6. np 
nahoru do věže pak pokračuje kruhový 
výtah v zrcadle schodiště. Všechny osobní 
výtahy jsou určeny pro přepravu invalidů 
na vozíku.

Obvodový plášť
Budova je opatřena provětrávaným 

obvodovým pláštěm s pohledovou vrstvou 
z přírodního kamene, konkrétně žuly. První 
a druhé podlaží je obloženo bílou žulou, 
zbytek budovy žulou růžovou. Kamenné 
desky jsou vynášeny pomocí hliníkového 
systému, jež je kotvený k železobetonové 
nosné konstrukci. Dostatečné zateplení 
zajišťuje 150 mm minerální vlny (skladba viz 
detail). Věže mají oslišný obvodový plášť a 
to celoprosklený. Je zde použita technolo-
gie bezrámového zasklení.

Dělící a podhledové konstrukce
Pro vytváření dělících konstrukcí se 

předpokládá použítí akustických SDK 
příček. Stejně tak podhledy i požární 
podhledy se předpokládají za použití sá-
drokartonu.

Řešení TZB
Rozvody a zařízení tzb nebyly do de-

tailu řešeny. Byly však stanoveny podmínky 
pro možné pozdější nekofliktní řešení. Tech-
nické místnosti jsou umístěny v podzemí 
stavby. Pro vertikální rozvod případné vz-
duchotechniky slouží jednak menší šachty 
v hygienickém zázemí, jednak šachty v 
sousedství výtahů v každém ze tří jader 
budovy. Horizontální vedení vzduchotech-
niky a jiných instalací je možno ve sníženém 
podhledu na ochozech. Odsud mohou 
vedení prostupovat do jednotlivých míst-
ností. Díky dispozici s atriem uprostřed se 
však klade spíše důraz na přirozené příčné 
větrání kanceláří. Do sálů, jež jsou umístěny 
v elipsoidu uprostřed atria je vedení vz-
duchotechniky vedeno přes spojovací 
“klín“ a dále v příhradové konstrukci stěn 
nebo stropu. Nasávání i vyústění vzduch-
otechniky se předpokládá nad střešní 
rovinnou hlavní hmoty.



BILANCE
VELIKOST ŘEŠENÉ PLOCHY 12920 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 2520 m2

NEZASTAVĚNÁ PLOCHA 10400 m2

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6740 m2

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY (VEŘEJNÁ ZELEŇ) 3560 m2

VODNÍ PRVKY 100 m2

BET. DLAŽBA 2440 m2

PÍSKOVEC A 2030 m2

PÍSKOVEC B 2090 m2

VJEZDY DO GARÁŽÍ 160 m2

OBESTAVĚNÝ OBJEM 89470 m3

- NAD ZEMÍ 64750 m3

- POD ZEMÍ 24720 m3

UŽITNÁ PLOCHA (NADZEMNÍ ČÁST) 6210 m2

KAPACITA PODZEMNÍCH GARÁŽÍ 135 míst (9 pro invalidy)
KAPACITA KONFERENČNÍHO SÁLU až 184 míst
KAPACITA OBŘADNÍ SÍNĚ 90 míst



DETAIL - M 1:10
ŘEZ PROVĚTRÁVANOU FASÁDOU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
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