
DIPLOMOVÁ PRÁCE
LS 2012/2013
15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU - HOTEL
AUTOR: Bc. RADKA SIMANDLOVÁ

VEDOUCÍ: doc. Ing. arch. ZDENĚK ROTHBAUER



2
DIPLOMOVÁ PRÁCE - HOTEL
LS 2012/2013
15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I OBSAH PORTFOLIA

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
PROHLÁŠENÍ DIPLOMANTA
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ANALYTICKÁ ČÁST
- LOKALITA
- HISTORIE
- SOUČASNÝ STAV
- DOPRAVA
- ÚZEMNÍ PLÁN
- ZÁPLAVY
- SCHWARZPLAN
- FUNKČNÍ VYBAVENOST

URBANISTICKÁ ČÁST
- KONCEPT ÚZEMÍ
- URBANISTICKÁ SITUACE
- KONCEPT VEŘEJNÝCH PROSTOR
- SITUACE LIHOVARU

KONCEPČNÍ A NÁVRHOVÁ ČÁST
- KONCEPT HOTELU
- SITUACE HOTELU
- PARTER
- PŮDORYSY
- HOTELOVÉ POKOJE
- ŘEZY
- ARCHITEKTONICKÝ DETAIL
- POHLEDY
- VIZUALIZACE
- ZDROJE A KONZULTACE



3
DIPLOMOVÁ PRÁCE - HOTEL
LS 2012/2013
15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE



4
DIPLOMOVÁ PRÁCE - HOTEL
LS 2012/2013
15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I PROHLÁŠENÍ DIPLOMANTA

                                                              
 

 
 
Prohlášení autora 
Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem 
uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické 
přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ 
(Celý text metodického pokynu je na www FA  studium/ke stažení) 
 
V Praze dne 24. května 2013                                                   podpis autora-diplomanta 
  
 
                                                                                             
Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA  ARCHITEKTURY 
 
AUTOR, DIPLOMANT: RADKA SIMANDLOVÁ 
AR 2012/2013, LS 
 
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
(ČJ)  KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU - HOTEL 
 
(AJ)  CONVERSION OF LIHOVAR ZLICHOV - HOTEL 
 
JAZYK PRÁCE: ČESKÝ 

 
Vedoucí práce:          
 
Oponent práce: 

 
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer                                  Ústav: 15127 Navrhování I 
 
Ing. arch. Daniel Baroš 

Klíčová slova 
(česká): Hotel, Smíchov 

Anotace 
(česká): 

Cílem diplomové práce je transformace nefunkčního areálu 
Zlíchovského lihovaru na jihu Smíchova v Praze 5. Návrhem je 
čtyřhvězdičkový hotel, který je součástí společné urbanistické studie. 
Konceptem hotelu je nabídka konferenčního zázemí, tradičního 
krátkodobého ubytování a možnosti delších pobytů v apartmá 
v návaznosti na rekreační potenciál území. 

Anotace 
(anglická): 

Subject-matter of the diploma project is transformation of the premises 
of distillery Zlichov Lihovar in Prague 5 – Smichov that is no longer in 
operation. The project comprises design of a four-star hotel that is 
a part of collective urban study. Concept of the hotel is to provide 
conference facilities, traditional short-term stays and possibility of 
long-term stays in suites following the recreational potential 
of the area. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

STAVBA: Čtyřhvězdičkový hotel s konferenčním sálem 

MÍSTO STAVBY:  Praha 5 - Smíchov, areál Zlíchovského lihovaru 

MAJITEL POZEMKU: Zlatý lihovar a.s. 

AUTOR STUDIE:  Bc. Radka Simandlová 

 

KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Zastavěná plocha celkem:  1980 m2 
Celková hrubá podlažní plocha stavby: 21 908 m2 
 
Celková kapacita podzemních garáží: 112 stání z toho 8 pro handicapované 
 
Hrubá podlažní plocha hotelu: 13 733 m2 
Kapacita hotelu:  152 pokojů 
 kapacita lůžek: 304 
 počty pokojů: standard 117  
   bezbariérový 11  
   apartmá 21 
   prezidentské apartmá 3 
Kapacita restaurace: cca 100 míst dle rozvržení nábytku 
 
Kapacita konferenčního sálu: 168 míst 
 
 
 

2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
SOUČASNÝ STAV 
Řešeným územím je oblast jižně od nádraží Praha - Smíchov. Nachází se na levém břehu 
řeky Vltavy naproti Vyšehradu a Podolí, v blízkost metra trasy B. Jedná se o plochy 
nevhodně nebo nedostatečně využívané vzhledem k potenciálu, který se nabízí. Těsná 
blízkost řeky Vltavy a Císařské louky je v současné době takřka nevyužita. Pro budoucí 
rekultivaci území je třeba brát zřetel na dvě dopravní tepny, a to ul. Nádražní a ul. 
Strakonickou, které oddělují vzniklý pás od přirozeného spojení s okolím. V současné době 
je ve fázi územního řízení dopravní studie ateliéru DUA s.r.o. (ve spolupráci s dalšími 
architekty), která navrhuje zklidnění Strakonické a převedení dopravy do ul. Nádražní. 

Počítáno je i s Dvoreckým mostem, který má propojit levý břeh s Podolím. Takovéto řešení 
umožní lepší propojení nábřeží s Císařskou loukou a povede k vytvoření klidné obytné 
a rekreační oblasti, která bude doplněna nyní chybějící zelení. Před několika měsíci byly 
v území aplikovány Prahou 5 betonové truhlíky sloužící k osazení zeleně, což ale není 
hledané vyřešení velice špatné situace stavu veřejných prostor. 
Na jižním cípu zmiňovaného území se nachází areál Zlíchovského lihovaru, jehož vznik je 
datován do 2.pol.19.stol. Jeho provoz byl ukončen v r. 2001 a od té doby nezadržitelně 
chátrá. Významnějšími objekty jsou cihlový komín a varna - rafinerie lihu, které tvoří 
dominanty areálu. 
 
NAVRHOVANÝ STAV 
Cílem společného urbanistického řešení je revitalizace nevyužitého území mezi Nádražní 
a Strakonickou. Prostory jsou v současné době pro obývání spíše nepřátelské. Navrhovaný 
stav si klade za cíl protáhnout živoucí město od centra Smíchova směrem na jih, vytvořit 
příjemné a atraktivní lokality, strukturu obytných bloků, které se z uzavřeného typu bloku 
postupně budou otevírat a na cípu vytvořit nové společenské a kulturní centrum v oblasti 
Lihovaru - využít potenciál přestupního místa, kde chybí jakákoli vybavenost a odstranit 
četné bariéry pro pěší. Nové centrum bude nabízet vedle příjemného bydlení poblíž zeleně 
a vody obchodní a administrativní zázemí s kulturním a společensko-vědním vyžitím. 
 
UMÍSTĚNÍ OBJEKTU V RÁMCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Součástí navrženého areálu je hotel nacházející se na nejjižnějším místě v území. Má 
dobrou dostupnost dopravní, MHD i pěší a navazuje na most na Císařskou louku. Hotel 
nabízí vedle tradičního krátkodobého ubytování také dlouhodobé pobyty v apartmánech, 
které mohou fungovat v souvislostí s rekreačním a sportovním potenciálem v okolí. 
 
 
3. PROVOZNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Hmota hotelu je ovlivňována dvěma osami, které se kříží v jeho samém centru. 
Osa severo-jižní podélná je rovnoběžná s hlavními proudy (řeka, nábřeží, zástavba, dopravní 
tepny) a v nově vzniklém centru se propisuje vodou, která protéká různými veřejnými 
prostory. Pohledovým zakončením této osy je právě vyšší hmota hotelu, která směrem od 
nového centra graduje a vytváří dominantu. Osa východo-západní potom prostupuje nejen 
hotel, ale i navazující objekt obchodního centra a umožňuje průhledové otevření hmoty 
směrem k řece. Na křížení hmot se nachází hlavní vertikální komunikace hotelu - výtahy 
a schodiště - vše prosklené umožňující průhled. Ve vyšší hmotě se nachází tradiční pokoje, 
v nižší části obklopující exteriérové atrium jsou potom umístěny apartmány sloužící pro delší 
pobyt. Hotel nabízí vedle služeb ubytovacích také konferenční zázemí s velkým sálem pro  
168 hostů a menšími salónky. Parter objektu je otevřený a přístupný ze všech stran. Kromě 
hotelové haly, lobby a foyer se v něm nachází kavárny, bary, restaurace i s venkovním 
posezením. 
Objekt má 11 nadzemních a 3 podzemní podlaží. 
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1.NP je podlaží vstupní s hotelovou halou, restaurací a kuchyní a vstupem do konferenční 
části, která se nachází především ve 2.NP, kde jsou také kanceláře vedení hotelu, jídelna 
zaměstnanců a služby pro hosty jako kadeřník, čištění obuvi, chemická čistírna, krejčí nebo 
možnost hlídání dětí. 
Mezi 1.NP a 2.NP se nachází technické mezipodlaží, které má konstrukční výšku 2 m a je 
průchozí. Má jednak statický význam - roznášení zatížení z nosných stěn vyšších pater do 
sloupů v 1.np a také v něm dochází ke sdružování odpadního vedení, rozdělování 
vodovodního potrubí a vedení vzduchotechniky.  
Od 3.NP do 10.NP se nachází pokoje v kategoriích standard a apartmá. Každé patro je 
potom doplněno zázemím pro pokojskou, patrovými sklady nebo rezervní koupelnou. 
Nadzemní podlaží jsou zakončena vyhlídkovým barem v 11.NP na střeše, kde jsou i služby 
wellnes jako sauny s ochlazovacím venkovním bazénkem nebo vířivka. 
Další služby se potom nachází v 1.PP, a to fitness a masáže. Ve zbytku toho podlaží lze najít 
zázemí pro zaměstnance a technologie a dalších dvou podzemních patrech parkování. 
 
 
 
4. MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Konstrukce budovy je navržena železobetonová monolitická, kombinující stěnový a sloupový 
nosný systém. 
Základovou konstrukci tvoří železobetonová vana se základovou deskou o tl.600 mm, která 
je pod sloupy zesílena. Nosný konstrukční systém je v modulu 8x8 m. Sloupy kruhové ø 700 
mm, stěny tl. 200 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako bezprůvlakové 
železobetonové desky tl. 250 mm. 
Obvodové a stropní konstrukce budou dle tepelně-technických požadavků zatepleny. Celá 
hmota budovy je zahalena do seriózního pláště z režného zdiva s vysunutými ocelovými 
okny s přerušeným tepelným mostem. Materiály odkazují na industriální charakter území, 
i když tvarové pojetí hledá nové principy. Fasáda je kontaktní zateplená, režné zdivo kotveno 
k nosnému roštu. 
Podlahy ve vstupním podlaží jsou tvořeny deskami s povrchem z masivního dřeva, finální 
vrstvu podlah v chodbách mezi pokoji tvoří hotelový koberec, který výborně pohlcuje 
hlučnost. 
Výtahy v hotelu jsou hydraulické typu Schmitt+son s prosklenou stěnou. V objektu se 
nachází dva výtahy pro veřejnost, jeden výtah hospodářský, jeden výtah evakuační a jeden 
výtah osobo-nákladní, který spojuje restaurační kuchyni se sklady v 1.PP. 
 
 
5. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
DOPRAVA 
Hotel je dobře napojen na dopravní síť, v blízkosti jsou zastávky MHD - autobusů  i tramvají 
pro pohodlný pěší přístup. Je zde umožněn pohodlný příjezd osobním autem nebo 
autobusem s krytým výstupem přímo před vstupem do hotelu. Osobní auta potom mohou 

parkovat v podzemních garážích. Pro autobusy jsou připravena dvě parkovací stání před 
hotelem. 
Zásobování pro hotel, ale i pro sousední obchodní centrum je uskutečněno sjezdem po 
rampě do zásobovací haly v 1.PP, odkud je zajištěn i odvoz odpadků. 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Objekt bude napojen na nově vybudované inženýrské sítě, stávající sítě jsou nevyhovující 
a bude potřeba provést jejich obměnu. Vytápění objektu bude zajištěno podlahovým 
vytápěním a vzduchotechnikou. V objektu jsou dvě strojovny vzduchotechniky (obě v 1.PP). 
Hotelové pokoje jsou vybaveny klimatizací pro teplotní regulací a pohodlí hostů. 
 
 
6. POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je dopravně přístupný pro zásahová vozidla ze tří stran po zpevněné ploše. Požární 
výška objektu je 38,3 m. Konstrukční systém je železobetonový monolitický - klasifikovaný 
jako nehořlavý. Objekt je rozdělen na požární úseky. 
Evakuaci objektu zajišťují tři chráněné únikové cesty, do nich ústící nechráněné únikové 
cesty a evakuační výtah. 
Nechráněné únikové cesty ústí do chráněných únikových cest nebo na volné prostranství. 
Délka nechráněné únikové cesty k bližšímu ze dvou východů do chráněných únikových cest 
nepřekračuje 30, při jednom směru úniku 10 m. Dveře v nechráněné únikové cestě mají šířku 
900 mm. 
Chráněné únikové cesty jsou v objektu dvě typu A a jedna typu B (s evakuačním výtahem - 
není zde požární předsíň, ale přetlakové větrání, evakuační výtah je napojen na záložní zdroj 
energie). Vstupní dveře do chráněných únikových cest a dveře vedoucí z požárních úseků 
obytných buněk do únikových cest jsou samouzavírací, napojeny na EPS. Větrání chráněné 
únikové cesty je zajištěno přívodem vzduchu vzduchotechnikou. 
Podzemní garáže jsou jedním požárním úsekem. Je zde zajištěn odvod tepla a kouře, přívod 
vzduchu vzduchotechnikou. Je zde instalována sprinklerová soustava pro okamžitá zásah 
v případě požáru, EPS, stabilní hasicí zařízení a evakuační rozhlas s nuceným 
odposlechem. 
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- Praha 5 Smíchov

- území mezi ul. Nádražní
  a ul. Strakonickou

- areál Zlíchovského lihovaru
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zdroj: Kateřina Bečková: Zmizelá Praha, Továrny a tovární haly část 2., str. 118-119, 
nakladatelství Paseka, Schola Ludus – Pragensia, 2012
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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 průměr-
ným 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

HODNOCENÍ OBJEKTŮ - ZACHOVÁNÍ VARNY A KOMÍNA

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

Příčný řez budovou rafinerie lihu - varna 1:300 Pohled na komín s kotelnou 1:300

Půdorysné schéma rafinerie lihu - varna 1:300
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2003 2006 současnost

SOUČASNÝ STAV - CHÁTRAJÍCÍ OBJEKTY

- nulové využití
- bez provozu
- nepřístupný areál
- chátrání objektů
- narušené střechy i nosné kce
- intenzivní doprava v okolí
- bez údržby od r. 2001
 (rok ukončení provozu)

Současný stav

nulové využití:
společnost vlastnící areál pouze 
zamezila přístup
neprovozuje zde zjevnou činnost
není možné ji kontaktovat

rozsáhlá nepřístupná oblast:
zdi, ploty, ostnatý drát, bezpečnostní 
kamery, hlídací psi

blízké okolí nepříznivé pro pobyt:
hluk znemožňuje pobyt i komunikaci
absence cíle nebo místa využitelného 
pěšími

blokování potenciálu lokality
po úpravách možnost vytvoření 
atraktivního prostoru
(park, rekreace, řeka)
dobře dostupného a navázaného na 
strukturu města

chátrání objektů
narušení střech i zdiva
nejatraktivnější objekty varny a 
komínu
zachovány v dobrém stavu
konstrukčně i esteticky zajímavý objekt 
výroby potaše v dezolátním  stavu
(propadlá střecha, značně narušené 
zdivo)
řada objektů či jejich částí v špatném 
stavu již při průzkumu v roce 2001

podřízení dopravě
vtěstnání mezi čtyřproudou  
Strakonickou ulicí na východě
a železniční tratí a Nádražní ulicí na 
západě

příměstské linky 
MHD)
koncentrace lidí (

bez zázemí

dojem periferie, zapomenuté oblasti
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FUNKČNÍ VYUŽITÍ A OBČ. VYBAVENOST - NÁVRH
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KONCEPT ÚZEMÍ
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