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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Díky své poloze v rámci Prahy je tato oblast první zastavitelnou plochou při cestě po levém břehu Vltavy a je tak bodem, kde začíná město. 
Zlíchovský lihovar ukončuje pás, který vede od Smíchovského nádraží.

Území je nadměrně podřízené dopravě - vtěsnáno mezi čtyřproudovou Strakonickou ulici na východě a železniční trať a Nádražní ulici na 
západě. Díky důležitému přestupnímu bodu (příměstské linky MHD) je tu vysoká koncentrace lidí bez jakéhokoliv zázemí. Mimo 
automobilové a příměstské dopravy územím projíždí také značné množství tramvajových a autobusových městských linek.

Okolí je nepříznivé pro pobyt hlavně kvůli zatížení hlukem. Chybí tu jakékoliv místo, které by bylo podnětem k návštěvě. Oblast je odříznuta 
od okolí, je neprostupná v příčném směru a působí jako periferie.

Díky všem negativním skutečnostem jsou potlačovány veškeré klady území, které nejsou zužitkovány. Patří k nim blízkost Císařské louky a 
Vltavy, výhled na Vyšehrad a dobrá dostupnost centra.

SOUČASNÝ STAV AREÁLU

Lihovar není v dnešní době nijak zásadně využíván. Vlastnící společnost zamezila přístup, neprovozuje tu zjevnou činnost a není možné ji 
kontaktovat. Území je naprosto nepřístupné, od okolí ho oddělují vysoké zdi, ostnatý drát, náletová zeleň, bezpečnostní kamery a hlídací psi.

Samostatné objekty od ukončení provozu chátrají. Jedná se hlavně o narušení střech a zdiva. Konstrukčně a esteticky zajímavý objekt výroby 
potaše je v dezolátním stavu, má úplně propadlou střechu a značně narušené zdivo. Nejatraktivnější objekty varny a komínu jsou zachovány 
v dobrém stavu a jsou památkově chráněny.

SPOLEČNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH

Cílem společného urbanistického návrhu bylo zužitkovat potenciály dané lokality, potlačit jeho stinné stránky  a vytvořit zde oblast, která by 
byla místem k zastavení. V pásu, který se táhne od Smíchovského nádraží, dochází k postupnému rozvolnění zástavby, od uzavřených 
městských bloků až po solitéry v koncové části. Tento princip je uplatněn i u využití, v celém pásu je navržena administrativa v kombinaci
s bydlením, v posledním bloku je četnost funkcí vyšší. Na toto území - Zlíchovský lihovar - jsme řešili návrh podrobněji.

Kvůli hluku z Nádražní ulice jsme v naší části vytvořili bariéru z objektů, která lemuje celý blok a je otevřena na řeku. Uvnitř této bariéry jsme 
pak navrhli systém budov a veřejných prostor.

Hlavní body nově navrženého urbanismu:

a) Dopravní zklidnění území - odklonit četnost dopravy z ulice Strakonické do ulice Nádražní, tím uvolnit nábřeží, propojit ho s Císařskou 
loukou a ozelenit. Ve Strakonické ulici nechat pouze v části obslužnou komunikaci a tu doplnit o příčné obslužné ulice. Vzhledem k našim 
záměrům jsme převzali dopravní studii z projekčnķho ateliéru DUA, který se dopravním zklidněním této lokality zabývá. Součástí je i 
plánovaný Dvorecký most, který atraktivitě oblasti také pomůže. 

b) Nové ohnisko - využít množství lidí, které tu proudí, a zavézt je do řešeného území.

c) Vznik jednotlivých městských náměstí, z nichž má každé jiný charakter a navzájem jsou propojeny vodním elementem, který tvoří 
osu území.

d) Vytvoření druhé výškové dominanty (věže hotelu) jako nárazového bodu při příjezdu do Prahy, zároveň také zakončuje osu území. 
První a hlavní dominantou je komín.

e) Konverze památkově chráněných objektů - varny a komínu.

f) Různorodost funkcí pro zvýšení občanské vybavenosti a oživení této oblasti.

V území jsou čtyři hlavní nové objekty - hotel (ubytovací zařízení tohoto charakteru jsou až kolem Anděla), science centrum s návazností na 
řeku, polyfunkční dům s divadlem (kulturní objekty v okolí chybí) a obchodně administrativní centrum pro doplnění vybavenosti území. Dále 
je zde mateřská škola a nadstandardní bydlení.

Funkce nejsou striktně odděleny, navzájem se propojují a doplňují.



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA OBCHODNE ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA

KAPACITNÍ ÚDAJE

2Orientacní plocha pozemku:   2 400 m
2

Zastavená plocha:   2 000 m
2Celková hrubá podlažní plocha:   22 650 m

2
Plocha podzemních garáží:   5 200 m

Pocet garážových stání:   136, z toho 10 pro handicapované
2

Hrubá podlažní plocha obchodu:   4 200 m
2Hrubá podlažní plocha administrativy:   8 500 m

2
Plocha jader:   150 m  na patro

UMÍSTENÍ STAVBY V RÁMCI NOVÉHO NÁVRHU

Budova obchodne administrativního centra je situována v jihozápadní cásti areálu. Z této strany ho lemuje Nádražní ulice, severne je v tesné blízkosti 
bývalá rafinerie lihu - varna a na východ navazuje centrum na hotel. Pozemek je rovinný a v soucasnosti se zde nacházejí bývalé sklady lihu.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Dle urbanistického návrhu bylo mým cílem navrhnout objekt, který zkombinuje obchodní a administrativní funkce, k doplnení funkcního využití území. 

Mou hlavní ideou bylo vytvorit jasný a citelný dum, který bude mít rád jak v pudorysech, tak na fasádách.

Pudorysný tvar byl dán trojúhelníkovým pozemkem, já jsem se rozhodla ho plne využít a docílit tak maximální hmoty. Výška vycházela z bežné blokové 
zástavby celého pásu a byla omezena výškou varny, aby ji znacne neprevyšovala.

Vzhledem k tomu, že se moje budova nachází nejblíže zastávky MHD, bylo mým hlavním úkolem dostat pojíždející i prestupující lidi do našeho území.
Z tohoto duvodu vznikla v prvním podlaží široká pasáž ve tvaru L, která ústí do námestí, jemuž vévodí varna.

Dalším krokem bylo vytvorit návaznost s hotelem. Toho jsem docílila atriem, jež navazuje na atrium hotelu. Zde je možný pruchod a díky hojnému 
prosklení parteru hotelu je patrný i pohled na reku. Dále vznikl mírný výkus do mého objektu, aby se docílilo optického odstupu obou budov a zamezilo 
nepríjemné rohové návaznosti.

Duležitost parteru je zduraznena vyšší konstrukcní výškou a odskokem od úrovne fasády. Tím vzniklo loubí, které je príjemné pro prostor pred výlohami 
obchodu.

Od 3.NP nastává funkcní i pudorysná zmena, kvuli lepšímu prostorovému clenení administrativy a kvuli citelnosti z ulice. Vzniklý L tvar ale dále protíná 
sklenená šikmá fasáda, která pokracuje až k atice a je na jihu ukoncena ve schodištovém jádru. Tato situace vytycila prostor, kde vznikla zelená zóna pro 
oživení “šedivé” ulice a zároven odpocinková zóna pro administrativu.

Pri rešení fasády jsem se snažila o co nejvetší kontrast dvou fasád, abych odlišila dve ruzné hmoty. Fasáda hlavní hmoty spocívá v jasném a presném 
rozrastrování. Bylo zvoleno drobné merítko z duvodu vysoké variability administrativy. Lehký sklenený plášt je v šikmé cásti pri ulici. Pro ochranu pred 
sluncem slouží venkovní rolety.

PROVOZNÍ REŠENÍ

V prvním podzemním, v prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází obchodní funkce. V parteru jsou menší obchody, prístupné z pasáže i z venku,
v ostatních dvou patrech jsou prodejny ruzných velikostí. Všechny jsou rešeny univerzálne se zázemím. Specifikována je pouze kavárna ve tretím patre a 
dvoupatrový obchod s potravinami v prvním nadzemním a podzemním podlaží. Jako komunikace slouží pro nákupní pasáž schodište v atriu na jedné 
strane, eskalátory na druhé strane a dva výtahy uprostred.



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V prvním podlaží je také situováno lobby pro administrativu, která se nachází ve tretím až šestém podlaží . Pudorys je rešen typicky pro dve jednotky
s možností propojení do jedné. Každá jednotka má své hygienické zázemí, kuchynku a únikové schodište. Hlavní vertikální komunikací jsou tri výtahy
v centrální cásti. Ve tretím podlaží z predprostoru výtahu je možnost vstupu do zelené zóny.

V sedmém podlaží je pouze jedno komunikacní jádro, sloužící k prístupu na strechu.

Ve zbylé cásti prvního podzemního podlaží jsou prostory pro tzb. Z této úrovne probíhá také zásobování prostrednictvím zásobovací haly, která je 
spolecná pro centrum i hotel.

V druhém a tretím podzemním podlaží jsou podzemní garáže. Vjezd je pres príjezdovou rampu hotelu. Garáže jsou doplneny o sklady a archivy pro 
administrativu.

KONSTRUKCE

Konstrukcní systém objektu je železobetonový skelet s rastrem 8 x 8 m. Hribové sloupy mají ctvercový prurez o rozmerech 500 x 500 mm. Stropní desky 
mají tlouštku 250 mm. V místech vetších otvoru ve stropních deskách jsou pridány ocelové sloupky o rozmerech 150 x 150 mm. Spodní stavba je kvuli 
úrovni hladiny reky rešena jako železobetonová vana. Vnitrní prícky jsou prosklené nebo z pórobetonových tvárnic. Strecha je plochá, jednopláštová a 
nepochozí. Schodište jsou železobetonová. Konstrukce sklenené steny, která ohranicuje zelenou zónu je vytvorena ze soustavy príhradových sloupu a 
nosníku.

MATERIÁLY

Sklo a hliník jsou materiály, které vytvárejí výraz budovy. Hlavní hmote je predsazena fasáda, obložena hliníkovými plechy, okna jsou vsunuta dovnitr, 
dominuje zde hliník. Šikmé cásti vévodí sklo, doplnené drobnými sloupky z hliníku. Díky odlišnému charakteru jsou fasády vuci sobe kontrastní.

DOPRAVA

Dopravní obslužnost je zajištena z jihovýchodu, kde je umísten vjezd do podzemních garáží, spolecný s hotelem. Zásobování probíhá v prvním 
podzemním podlaží, kde je zásobovací hala, také spolecná s hotelem. Odtud pak vede hospodárská chodba k nákladnímu výtahu, který slouží i jako 
evakuacní. Odvoz odpadu probíhá také pres halu. V docházkové vzdálenosti od objektu se nachází tramvajová a autobusová zastávka Lihovar

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Celý komplex je možno napojit na inženýrské síte v Nádražní ulici. Pri jádrech jsou vedeny šachty pro požární vetrání a vzduchotechniku. Dále objektem 
procházejí šachty, do kterých jsou napojeny zarizovací predmety a vetrání hygienických místností, tyto šachty jsou v podhledu prvního podlaží svedeny 
do hlavních šachet. Odvodnení ploché strechy je vnitrní pri hlavních jádrech.

Vnitrní vodovod bude napojen na vodovodní rad pomocí prípojky. Teplá užitková voda bude privádena z teplovodu. Systém ústredního topení je 
doplnen možností ohrevu pomocí solárních panelu umístených na streše šestého podlaží. 

Strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení, nádrž na SHZ, kotelna, místnost s náhradním zdrojem místnosti na odpad a obaly jsou umísteny v prvním 
podzemním podlaží. Kotelna a technická místnost s náhradním zdrojem je vetrána nucene hlavními šachtami. Strojovna výtahu je ve tretím podzemním 
podlaží.

POŽÁRNÍ REŠENÍ

Objekt je prístupný pro zásahová vozidla ze trí stran. V budove se nacházejí dve úniková schodište a jeden evakuacní výtah. Únikové cesty jsou chránené 
kategorie B s nuceným pretlakovým vetráním. Celý objekt je opatren EPS a SHZ. V konstrukci jsou použity nehorlavé materiály, v podhledech i
v obvodovém plášti. V místech styku s hotelem jsou nutné bezpecnostní pásy min 900 mm.



UMÍSTĚNÍ V RÁMCI PRAHY

Zlíchovský Lihovar leží na levé břehu Vltavy mezi čtvrtí Smíchov a Zlíchov, katastrálně spadá pod Smíchov. Na východě je doprovázen řekou, na 
západě Dívčími hrady. Území lihovaru je důležitým dopravním bodem. Při příjezdu z jihu je první zastavitelnou parcelou na západním břehu.



HISTORIE AREÁLU

1880 1904 1938 1973 2001

Stav po ukončení výroby:
Lihovar v roce 1898

Katastrální mapa z roku 1845Historická mapa z let 1836 - 1852

ZL?CHOVSK? LIHOVAR

Zl?chovsk? lihovar se d?ky své poloze a v?razné siluet? objevuje na ?ad? fotografi?, rovn?þ nen? praþana, kter? ho nikdy 
nevid?l, protoþe p?i pr?jezdu po n?které z bl?zk?ch dopravn?ch tepen, silničn?ch či þelezničn?ch, ho nelze p?ehlédnout. 
Lihovar byl zaloþen v roce 1879 firmou Fischl & Rosenbaum, tov?rna na l?h a potað, kter? jiþ provozovala n?kolik 
podnik? obdobného zam??en?. Od roku 1914 p?sobila firma pod n?zvem M. Fischla a synové. Podobn? jako bl?zk? 
skl?rna leþel lihovar p?vodn? v Hlubočep?ch označen čp. 272, aniþ by se pohnul o jedin? milimetr, nach?z? se nyn? na 
Sm?chov? s čp. 2584.

Dominantou lihovaru byla v?þov? stavba určena pro rafinov?n? a v?robu lihu. K této č?sti z?vodu vedla ðikmo od dr?hy 
vlečka. Po zn?rodn?n? byl lihovar začlen?no spolu s obdobn?mi podniky pod firmu Spojené lihovary, n.p., a krom? lihu 
a lihovin vyr?b?li také ocet. Nejzn?m?jð?m zdejð?m v?robkem byla pravd?podobn? vodka Zlat? And?l. V?roba zde byla 
ukončena v roce 2000, od té doby jsou objekty pr?zdné a nezadrþiteln? ch?traj?.

zdroj: Kate?ina Bečkov?: Zmizel? Praha, Tov?rny a tov?rn? haly č?st 2., str. 118-119, nakladatelstv? Paseka, Schola
       Ludus – Pragensia, Praha 2012.

Pruzkumy a hodnocení Zlatý lihovar a.s.: Šenbergerová, Šenberger - architekti

Situace - stav v roce 2001



v pr?b?hu či ke konci 70. let 
v?stavba lihovaru na zkoumané parcele

kolem roku 1890
v?stavba dvou ob??ch 
n?drþ? na melasu
(pr?m?r cca 15m a 18m)
v severn? č?sti pozemku

1893
postavena velk? 
filtračn? stanice 
lihu

1907
 lihovar přestavěn na vyšší kapacitu výroby
 z 80 hl / 24 hodin na kapacitu 120 hl/24 hodin
postaven další lihový sklad v SZ rohu pozemku, 
pravděpodobně též i rozveden elektrický proud

 v letech 1900/1909 
odvodnění spodních vod 

1912
postaveny bunkry a transportér na uhl?
pro dopravu uhl? vyuþ?v?na vlečka vedouc?
po v?chodn?m okraji are?lu

1913
výměna technologie vyžadující 
zásahy do uspořádání vnitřních 
ocelových plošin varny

1
9

1
4

do 1914
 postavena železobetonová 
budova v SV rohu továrny

1
9

4
5

1946
znárodnění firmy M.Fischla synové
 vznik národního podniku 
„Spojené lihovary, národní podnik“

1949 
zastaven provoz lihovaru i potašovny

1950 
za??zen? lihovaru rozebr?no a rozvezeno
do lihovar? po Čech?ch, pravd?podobné 
odstran?n? v?þové v?robn? budovy filtrace
a melasové n?drþe

1951
s?dlem n?rodn?ho podniku
určen zl?chovsk? lihovar

1952
některá zařízení lihovaru 
vrácena zpět a opětovné 
zahájení výroby lihu

1
9

8
9

90. léta
lihovar produkoval 3 druhy octa
a 11 druhu lihovin

říjen 2000
žádost o změnu územního 
plánu pro nové funkční využití 
území Zlatý lihovar s.r.o.

konec roku 2000
zastaven provoz lihovaru I octárny
firma Zlatý lihovar s.r.o.

2001
zpracování rozboru 
zástavby lihovaru
investorem spol. 
Zlatý lihovar

konec 60. let 
do areálu zaveden plyn, 
následovala rekonstrukce 
kotelny

1961
poč?tek v?roby lihovin

1958
poč?tek v?roby
octa do lahv?

1957
 počátek výroby octa (do sudů) – přestavba 
části objektů bývalé potašovny na octárnu 
byla největším stavebním zásahem 
poválečného období, při stavbě octárny byla 
zbourána část haly bývalé potašovny, tím byla 
propojena nádvoří jižní a severní

1939
v kv?tnu ministerstvem 
financ? ustanoven 
vnucen? spr?vce,
v červnu na z?klad?  
na??zen? o þidovském 
majetku ustanoven 
n?meck? spr?vce firmy 
M.Fischla synové

1
9

3
9

počátek 20.let

rozšíření vlečky

o další kolej 

rovnoběžnou 
se Z průčelím

1
9

1
8

1927 
povolena v?roba a 
skladov?n? dynalkolu
(= pohonn? sm?s 
vyr?b?n? v Čech?ch od 
sezóny 1922/23)

1932-35  
postavena nová kotelna a
nový zásobník na melasu

sezóna 1934/35 zl?chovsk? lihovar
s produkc? 120 hl/24h 12. nejv?tð? 
mezi česk?mi lihovary (nejv?tð? 
lihovar m?l kapacitu 360 hl /24h)

kolem 1887
výstavba sušárny 
výpalků

počátek 20. st. 
lihovar byl 3. největším 
ze 7 „melasových“ 
průmyslových lihovarů 
v „komorním obvodu 
pražském“

1
9

0
0

1880
zahájení provozu lihovaru

1881
kolaudace obytné budovy, vybudov?n?
j?mky na kalovou vodu upravov?n? nebo 
dokončov?n? potaðovny

1882
pro firmu stanovena 
pravidla vypouštění 
odpadních vod 
z továrny do Vltavy

1904 a 1906
plány na zvýšení rafinerie – varné síně 
o cca 4,8 m v souvislosti s plánovaným 
zvýšením kapacity výroby

1836
údajné založení lihovaru na Zlíchově 
(některé prameny, etikety výrobků) 
daná lokalita nebyla v té době zastavěna 
(dle stabilního katastru 1840 – 1845) 
firma mohla být provozována na jiném
místě Zlíchova

1
8

3
6

objekty stále chátrají
zůstávají nevyužity

2
0

1
3

stav k roku 2009
plánovaný projekt spojující
bydlení, komerční a kulturní 
prostory pozastaven investor
nejeví další zájem o realizaci

HISTORIE AREÁLU - ČASOVÁ OSA



HODNOCENÍ ZACHOVÁVANÝCH OBJEKTŮ

Pohled na komín a řez kotelnou   M 1:300Příčný řez a půdorysné schéma rafinerie lihu - varny   M 1:300

zdroj: Průzkumy a hodnocení Zlatý lihovar a.s.: Šenbergerová, Šenberger - architekti

Po ukončení provozu lihovaru byl v roce 2001 proveden průzkum a 
hodnocení areálu (autoři: Šenbergerová, Šenberger - architekti), z 
kterého vyplývá, že lihovar na Zlíchově patří jen k průměrným 
reprezentantům industriální architektury, nicméně je třeba některé 
objekty zachovat, nalézt jejich nové využití, zachovat zajímavé 
konstrukční nebo technologické články a ostatní chátrající objekty 
alespoň zdokumentovat.

Závěrem bylo potom doporučení k památkové ochraně dvou objektů
v areálu, a to varny (rafinerie lihu) a komínu. Oba objekty byly 
následně 13.3.2002 prohlášeny kulturní památkou Ministerstvem 
kultury.

Hlavní budova rafinerie lihu - varna (viz obr. - objekt A3) - budova se 
doporučuje chránit jako celek včetně stavebního interiéru, zachování 
tvaru okenních otvorů vč. členění ocelových rámů a také kruhového 
litinového schodiště.
Nové využití je možné jako muzeum se shromážděnými ukázkami 
technologie z celého areálu lihovaru.

Komín (B9) - osmiúhelníkový cihelný, přirozená dominanta areálu.



CH?TR?N? ARE?LU PO UKONČEN? V?ROBY

rok 2003 rok 2006 současnost



SOUČASNÝ STAV

blokov?n? potenci?lu lokality:

po ?prav?ch moþnost vytvo?en? atraktivn?ho prostoru (park, rekreace, 

?eka) dob?e dostupného a nav?zaného na strukturu m?sta

ch?tr?n? objekt?:
naruðen? st?ech i zdiva
nejatraktivn?jð? objekty varny a kom?nu zachov?ny v dobrém stavu
konstrukčn? i esteticky zaj?mav? objekt v?roby potaðe v dezol?tn?m  
stavu (propadl? st?echa, značn? naruðené zdivo)
?ada objekt? či jejich č?st? v ðpatném stavu jiþ p?i pr?zkumu v roce 2001

podrízení doprave:
vtesnání mezi ctyrproudou  Strakonickou ulicí na východe a železnicní 
tratí a Nádražní ulicí na západe

koncentrace lidí (prímestské linky MHD) bez zázemí

dojem periferie, zapomenuté oblasti

nulové využití:

spolecnost vlastnící areál pouze zamezila prístup

neprovozuje zde zjevnou cinnost

není možné ji kontaktovat

rozsáhlá neprístupná oblast:

zdi, ploty, ostnatý drát, bezpecnostní kamery, hlídací psi

blízké okolí nepríznivé pro pobyt:

hluk znemožnuje pobyt i komunikaci

absence cíle nebo místa využitelného pešími

zdroj:   http://www.hornictvi.info/techpam/zlilih/zlilih.htm



FOTODOKUMENTACE OKOLÍ



FOTODOKUMENTACE AREÁLU



ÚZEMNÍ PLÁN   m 1:3000

Legenda



SCHWARZPLAN SOUČASNÉHO STAVU   m 1:5000



FUNKČNÍ VYUŽITÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST SOUČASNÉHO STAVU   m 1:5000



OBČANSKÁ VYBAVENOST ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ   m 1:12500

školství
zdravotnictví
sociální péče

Legenda

kultura
církev
sport a tělovýchova

maloobchod, nev?robn? sluţby a stravov?n? - nejvyđđ? koncentrace v ?seku od Sm?chovského n?draţ? na And?l, pak p?es ?je zd na Malou Stranu a p?es Palackého n?m?st? na Karlovo
n?m?st?; na obou b?ez?ch pak sm?rem na jih hustota sl?bne

v?robn? sluþby - severojiþn? p?s podél þeleznice z Hlubočep aþ po Sm?chovské n?draþ?
ubytov?n? a administrativa - vysok? hustota nov? vznikl?ch budov kolem And?la, ve staré z?stavb? je administrativn? a ubytovac? funkce sp?ðe dopl?kov?



Dopravní situace - výhled   M 1:3000 zdroj: Projektový ateliér DUA, s.r.o.

Situace širších vztahů   M 1:7500 zdroj: Projektový ateliér DUA, s.r.o.

DOPRAVNÍ STUDIE



ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ   m 1:5000

Záplavové území 
5-leté vody

Záplavové území 
100-leté vod
 s aktivní zónou

Záplavové území 
20-leté vody

Záplavové území
největší zaznamenané
přirozené povodně 



centrum pohybu lidí

dominanta

bloková zástavba

bloková zástavba ??

stávající veřejná zeleň

nové propojení

nový Dvorecký most

vysoce frekventovaná ulice

železnice

nová místní centra nové “sdružené” bloky

Legenda:

KONCEPT CELÉHO ÚZEMÍ   m 1:5000



SCHWARZPLAN NÁVRHU   m 1:5000



FUNKČNÍ VYUŽITÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST NÁVRHU   m 1:5000



URBANISMUS CELÉHO ÚZEMÍ   m 1:3000



URBANISMUS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ   m 1:1000

1 - hotel
2 - obchodně administrativní centrum
3 - varna nově využívaná jako klub
4 - science centrum
5 - komín
6 - polyfunkční dům s divadlem
7 - nadstandardní bydlení
8 - mateřská škola
9 - kombinace bydlení a administrativy



veřejné náměstí se vstupy
do veřejných budov

veřejné náměstí 
obklopené bydlením

poloveřejný prostor

kompaktní zeleň

pěší tahy

KONCEPT VEŘEJNÝCH PROSTOR   m 1:1250



SCHÉMA KONCEPTU

VYMEZENÍ

- pozemek ohraničen ulicí, stávající budovou (rafinerie lihu) a hotelem
- půdorys vymezen z hlediska dostatečného využití pozemku

PROPOJENÍ

- propojení zastávky MHD a náměstí s bývalou rafinerií lihu
- přesměrování lidí z ulice do řešeného území

NÁVÁZÁNÍ NA HOTEL

- atrium - možnost průchodu, průhled k řece skrz prosklení budovy
- zářez - optické odskočení od sousední fasády

MODELOVÁNÍ

- zmena pudorysného tvaru ve vyšších podlažích kvuli lepší orientaci
- pridání komunikacního jádra s požárním schodištem
- protažení sklenené fasády po celé výšce budovy
- ve vzniklém prostoru vytvorena zelená zóna

PARTER

- duležitost zvýraznena vyšší výškou podlaží
- odstup od fasády, vznik loubí

OPLÁŠTENÍ

- jasne a presne rozrastrovaná fasáda na hlavní hmote
- lehký obvodový plášt v šikmé cásti pri ulici a v zelené zóne
- kontrast pláštu



SITUACE   m 1:500



PARTER   m 1:250



AXONOMETRICKÉ FUNKČNÍ ZOBRAZENÍ

2.NP 7.NP

1.NP 6.NP

1.PP 5.NP

2.PP 4.NP

3.PP 3.NP



PŮDORYS 1.NP   m 1:250

1.01  zádveří administrativní části
1.02  administrativní lobby
1.03  výtahy
1.04  obchod - 1. patro
1.05 - 1.06 obchody
1.07  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
1.08  obchod s potravinami - 2. patro
1.09 - 1.11 obchody
1.12  CHÚC
1.13 - 1.19 obchody
1.20  vstup z hotelu
1.21 - 1.24 obchody  
1.25  obchod - 1. patro
1.26  nákupní pasáž
1.27  únikové schodiště  



PŮDORYS 2.NP   m 1:250

2.01  výtahy
2.02  obchod
2.03  obchod - 2. patro
2.04  obchod
2.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
2.06  hygienické zázemí
2.07 - 2.10 obchody
2.11  kavárna
2.12  atrium
2.13  obchod - 2. patro
2.14  nákupní pasáž
2.15  únikové schodiště  



PŮDORYS 3.NP   m 1:250

3.01  předprostor administrativy
3.02  výtahy
3.03  recepce
3.04  zasedací místnost
3.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
3.06  hygienické zázemí
3.07  kuchyňka
3.08  vedoucí kancelář
3.09 - 3.10 kanceláře
3.11  open-space
3.12 - 3.21 kanceláře
3.22  zasedací místnost
3.23 - 3.25 kanceláře
3.26  sklad
3.27  atrium

3.28 hygienické zázemí
3.29 kuchyňka
3.30 kancelář 
3.31 vedoucí kancelář
3.32 zasedací místnost
3.33 open-space
3.34 recepce
3.35 odpočinková/zelená zóna
3.36 únikové schodiště 



PŮDORYS 4.NP   m 1:250

4.01  předprostor administrativy
4.02  výtahy
4.03  recepce
4.04  zasedací místnost
4.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
4.06  hygienické zázemí
4.07  kuchyňka
4.08  vedoucí kancelář
4.09 - 4.10 kanceláře
4.11  open-space
4.12 - 4.21 kanceláře
4.22  zasedací místnost
4.23 - 4.25 kanceláře
4.26  sklad
4.27  atrium

4.28 hygienické zázemí
4.29 kuchyňka
4.30 kancelář
4.31 vedoucí kancelář
4.32 zasedací místnost
4.33 open-space
4.34 recepce
4.35 únikové schodiště 



PŮDORYS 5.NP   m 1:250

5.01  předprostor administrativy
5.02  výtahy
5.03  recepce
5.04  zasedací místnost
5.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
5.06  hygienické zázemí
5.07  kuchyňka
5.08  vedoucí kancelář
5.09 - 5.10 kanceláře
5.11  open-space
5.12 - 5.21 kanceláře
5.22  zasedací místnost
5.23 - 5.25 kanceláře
5.26  sklad
5.27  atrium

5.28 hygienické zázemí
5.29 kuchyňka
5.30 kancelář
5.31 vedoucí kancelář
5.32 zasedací místnost
5.33 open-space
5.34 recepce
5.35 únikové schodiště 



PŮDORYS 6.NP   m 1:250

6.01  předprostor administrativy
6.02  výtahy
6.03  recepce
6.04  zasedací místnost
6.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
6.06  hygienické zázemí
6.07  kuchyňka
6.08  vedoucí kancelář
6.09 - 6.10 kanceláře
6.11  open-space
6.12 - 6.21 kanceláře
6.22  zasedací místnost
6.23 - 6.25 kanceláře
6.26  sklad
6.27  atrium

6.28 hygienické zázemí
6.29 kuchyňka
6.30 kancelář
6.31 vedoucí kancelář
6.32 zasedací místnost
6.33 open-space
6.34 únikové schodiště 



PŮDORYS STŘECHY   m 1:250

7.01 únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem  



PŮDORYS 1.PP   m 1:250

01.01  výtahy
01.02  obchod
01.03  obchod s potravinami - 1. patro
01.04  sklad
01.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
01.06 - 01.10 obchody
01.11  nákupní pasáž
01.12  sklad obalů
01.13  sklad odpadu
01.14  hospodářská komunikace
01.15  zásobovací rampa
01.16  zásobovací hala
01.17  příjem zásob
01.18 - 01.21 sklady  
01.22  hospodářská komunikace

01.23 strojovna vzduchotechniky
01.24 strojovna chlazení
01.25 nádrž SHZ
01.26 kotelna
01.27 záložní zdroj
01.28 únikové schodiště



PŮDORYS 2.PP   m 1:300

02.01  garáže
02.02  výtahy
02.03  archiv
02.04  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
02.05  sklad
02.06  únikové schodiště



PŮDORYS 3.PP   m 1:300

03.01  garáže
03.02  výtahy
03.03  strojovna výtahů
03.04  archiv
03.05  únikové schodiště s hospodářským/evakuačním výtahem
03.06  sklad
03.07  únikové schodiště



ŘEZ A-A´   m 1:300



ŘEZ B-B´   m 1:250



ŘEZ C-C´   m 1:250



POHLED SEVERNÍ   m 1:250



POHLED JIŽNÍ   m 1:250



POHLED VÝCHODNÍ   m 1:250



POHLED ZÁPADNÍ   m 1:250



DETAIL FASÁDYDETAIL FASÁDY



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



ZDROJE

Kateřina Bečkovį : Zmizelį  Praha, Tovį rny a tovį rnķ haly čį st 2., str. 118-119, nakladatelstvķ 
Paseka, Schola Ludus - Pragensia, 2012.

äenber gerovį , äenber ger - architekti: Průzkumy a hodnocení Zlatý lihovar a.s.

Projekčnķ ateliér DUA: dopravnķ studie

EKOLA group, spol. s r. o.: Vyhodnocenķ vlivu celoměstsky významné změny Z 2710/00 
Smíchovské nádraží na udržitelný rozvoj území, Útvar rozvoje hlavního města Prahy.

http://www.hornictvi.info/techpam/zlilih/zlilih.htm - fotodokumentace areálu: Vladislav 
Konvička

http://www.urm.cz/

http://wgp.praha-mesto.cz/

http://www.npu.cz/

http://www.uppraha.cz/

http://www.praha5.cz/

https://maps.google.cz/
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