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Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného místa a návrh 
nové budovy radnice městské části Praha 10. Pro její umístění byl 
zvolen výrobní areál Koh-I-Noor, který je významnou stavbou, ale do 
jisté míry také disfunkčním prvkem Vršovic. Projekt do tohoto místa 
přináší nové významy, ale snaží se také o zachování těch původních. 
Cílem projektu je konverze areálu, jejímž výsledkem má být funkční 
civilní stavba, která v sobě z hlediska rozvržení i celkového vzhledu 
odráží atmosféru Vršovic. 
 

Anotace 
(anglická): 

The subject of this dissertation is to find a suitable location and 
architectural design of new town hall in Prague 10. For its location was 
chosen industrial estate Koh-I-Noor, which is an important building, 
but to a certain extent also dysfunctional part of Vršovice. The project 
brings to this place new meanings, but also trying to preserve the 
original. The aim of the project is the reconversion of the complex, 
which should result in a functional civil construction, which entails in 
terms of layout and overall appearance reflects the atmosphere of 
Vršovice. 
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TEXT_en

EN_I am walking through Prague 10 and explo-
ring places which I have selected earlier. Every 
single place I have chosen seemed to be as an 
ideal place for new city hall from the home com-
fort but in reality I could not imagine it in any 
of selected places. My intuitive feelings head 
back for Vršovice. Fragments of countryside 
environment in historical centre of Vršovice are 
still in contrast with inter-war and after-war con-
struction and form an impression of small town, 
which creates a unique atmosphere in Vršovice. 

In hindsight I started to realize contrasts to which 
I still did not put a lot of emphasis. Maybe the ro-
manticism of whole area or a passion of finding new 
contraries took me to the Vršovická street through 
Svatopluk Čech square. Very close to fully working 
streets with all necessary citizen equipment I found 
myself in such places which I would expected in 
most distant Prague peripheries. On one side you 
can see very tall block of flats built on elevated pe-
destal where dark passages and non-logically ori-
ented staircases take you only to the upper terrace 
which is axially ended up by the building of current 
city hall from which we can arrogantly look down 
to the opposite side where a manufacturing ground 
of Koh-I-Noor is situated. Impermeability of area, 
technical condition of a factory and passion for its 
preservation brought me an idea of its conversion. 
Manufacturing ground of Koh-I-Noor is, due to its 
location in spinal lines of Vršovice, Moskevská and 
Vršovická streets, very important building. The fac-
tory itself closes homogeneous structure of Vršovice 
by its fragmented extent and with particular respect 
symbolise Prague 10 as a whole.    

It is very difficult to enter to this context and be 100% 
sure that my own point of view is the right one. Koh-
-I-Noor factory seems to be as closed ground which 
is by its location a big obstacle in further city deve-
lopment. It is hard to consider this place as an ideal 
adept for new city hall construction but on the other 
hand the exposition of this place, very good acce-
ssibility are among the attributes which would help 
the new city hall to became integrated more quickly. 
Additionally new city hall building in this area is able 
to initiate a revitalisation of currently dysfunctional 
city form the citizens’ perspective.    

Main aim of the proposal is to keep as much cu-
rrent buildings as possible, keep specific urban cha-
racter and opening of block–structured area in the 
way that it is allowed at least partial permeability of 
the area and newly created areas can clearly define 
pre-areas of new city hall and its synergic functions. 

Taking into consideration that fragments of original 
production expire in limited scope in current area, I 
do not consider its termination. I consider its moder-
nisation and re-allocation to new building in eastern 
part of current area. An effort to support characteri-
stic attributes of Vršovice and Koh-I-Noor grounds 
is reflected in keeping a material structure to Vršo-
vická street, which I understand as main sight axis 
and creating entrance pre-area of city hall by demo-
lishing of part of manufacturing hall. I used the same 
principle in order to open the city hall from all cardi-
nal points when each of it has its dominating func-
tion. The main prominent of whole ground remains 
representative building of city hall with conference 
hall situated on the corner of street Vršovická and 
Moskevská. From the Svatopluk Čech square view 
it gives an impression of ordinary administrative 
building. Keeping characteristic apertures which re-
veals next plans of Vršovice development is impor-
tant for me. Main aim of ground plan solution was to 
find a space for city hall entrance hall in a such way 
to easily orientate in relatively complicated solution. 
The result was proposal of entrance hall in original 
factory building which is connected with city hall 
court with gallery which partially takes its function 
and creates continual entrance space. 



TEXT_cz

Procházím se Prahou 10 a prozkoumávám mís-
ta, která jsem si předem vytipoval. Každé z nich 
se z tepla domova jeví jako ideální adept na 
stavbu nové radnice, ale ve skutečnosti jsem 
si ji ani na jednom z míst nedokázal představit. 
Intuitivně mne to vždy táhne zpět do Vršovic. 
Fragmenty venkovského prostředí v historic-
kém centru Vršovic doposud kontrastují s mezi-
válečnou a poválečnou výstavbou a dotváří tak 
dojem maloměstskosti, která Vršovicím dodává 
nezaměnitelnou atmosféru. 

Zpětně jsem si začal uvědomovat kontrasty, kterým 
jsem doposud nekladl velký důraz. Snad atmosféra 
celého území, či touha po nalezení dalších kon-
trastů mě přes Čechovo náměstí zavedla na Vr-
šovickou ulici. Na dohled od ulic s živým parterem 
jsem se ocitl v místech, která bych očekával na 
nejvzdálenější pražské periferii. Na jedné straně se 
vzpínají mnohapatrové panelové domy posazené 
na vyvýšeném soklu, jejichž temnými průchody a 
nelogicky umístěnými schodišti se můžeme dostat 
jedině na vrchní terasu, která je osově zakonče-
na budovou současné radnice. Z terasy můžeme 
arogantně shlížet na stranu druhou, kde se krčí 
výrobní areál Koh-I-Noor. Nepropustnost území, 
technický stav továrny a touha po jejím zachování 
mě přivedly k myšlence pokusit se o její konverzi 
na radnici. Výrobní areál Koh-I-Noor svým umístě-
ním na páteřních liniích Vršovic, ulici Moskevské a 
Vršovické, je sám o sobě velice významnou stav-
bou. Továrna svým roztříštěným objemem vysti-
huje nesourodou strukturu Vršovic a z jistého úhlu 
pohledu představuje symbol celé Prahy 10.

Do tohoto kontextu je velice složité vstoupit se sto-
procentním přesvědčením o správnosti vlastního 
úhlu pohledu. Továrna Koh-I-Noor se v současné 
době tváří jako uzavřený areál, který svým umís-
těním tvoří nepřekonatelnou cizorodou překážku 
v růstu města. Radnice zasazena do těchto míst 
je však schopna iniciovat revitalizaci momentálně 
disfunkčního místa.

Cílem návrhu je ponechání co největšího množství 
stávajících budov, zachování specifického urbani-
stického rázu a zároveň otevření areálu takovým 
způsobem, aby byla umožněna alespoň částečná 
prostupnost území a nově vzniklé prostranství 
jasně definovala předprostory radnice a její syner-
gické funkce. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím 
areálu v omezeném rozsahu dobíhají fragmenty 
původní výroby, neuvažuji o jejím ukončení, ale 
její modernizaci a přemístění do nové budovy ve 
východní části stávajícího areálu. Snaha o pod-

poru charakteristických atributů areálu Koh-I-Noor 
se odrazila zachováním hmotové struktury k ulici 
Vršovická, kterou chápu jako hlavní pohledovou 
osu, a vytvořením předprostoru vstupu do radnice 
ubouráním části výrobní haly. Stejným principem 
jsem docílil otevření radnice na všech ostatních 
světových stranách, kdy každá z nich má svojí 
dominující funkci. Hlavní dominantou areálu zůstá-
vá reprezentativní budova radnice s konferenčním 
sálem na rohu ulice Vršovická a Moskevská. K 
náměstí Svatopluka Čecha se radnice tváří jako 
běžná administrativní budova. 
Důležité je pro mne zachování charakteristických 
průhledů, které odkrývají další plány výstavby 
Vršovic. 

Hlavním cílem půdorysného řešení bylo nalézt 
prostor pro vstupní halu radnice tak, aby bylo mož-
né se co nejrychleji zorientovat v jinak relativně 
komplikovaném uspořádání. Toho bylo dosaženo 
navržením vstupní haly v původní tovární budově, 
na kterou navazuje směrem do těžiště půdorysu 
radniční dvůr s ochozem, který částečně přebírá 
její funkci a vytváří tak kontinuální vstupní prostor.

Budova vyniká jediným hlavním vstupem, který je 
důležitým poutem mezi všemi jejími komponenty. 
Přízemí budovy se otevírá z ulice rozlehlou vstup-
ní halou s recepcí. Z haly můžeme vstoupit jak 
do konferenčního sálu, který představuje jednu 
z dominantních prostor, tak do přepážkové haly 
sloužící běžné agendě, jež se v kontrastu s politic-
ky a reprezentativně orientovaným prostorem sálu 
rozléhá na opačné straně. Přímo naproti vstupu se 
nachází ochoz zakončený schodišťovou halou, kte-
rá prostupuje celým prostorem administrativní části 
budovy, jež zahrnuje jednotlivé odbory. Prostorové 
uspořádání radnice je charakteristické svou otevře-
ností vůči okolí a schopností prolínat množství sfér 
v komplexním celku. Konverze areálu tak má před-
stavovat funkční civilní stavbu a to jak z hlediska 
rozvržení, tak i celkového vzhledu, který v sobě 
odráží atmosféru Vršovic.
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KOH-I-NOOR
Z meziválečného období pocházejí obejkty budované na poč. 20. let, kdy došlo k největšímu rozšíření továrny. Rohový obejkt na ulici Vršovická/ Moskevská je objekt o 4NP a 1PP, zděný,. V současné době slouží kan-
celářským provozům. Po stavebních úpravách značně přeměněn, současný stav je z r.1942 zabven veškerých historizujících prvků a ornamnetů. Navazující 1NP halový objekt o 9 polích , trojtrakt je z části žb. monolit s 
dozdívaným pláštěm a ocelovými krovy. Současný stav je ze 70.let.    



 KOH-I-NOOR
arch.SKŘIVÁNEK

Architektem objektu v kavkazské ulici byl arch.Ladislav Skřivánek . Jedná se o pětitraktový objekt s mansardovou střechou, konstrukční dvoujtrakt. Ve středu objektu je umístěno komunikační jádro se dvěma schodišti a 
sociálním zázemím. Po stranách schodišť jsou ve všech patrech pracovní sály, v podzemí sklady. Svislé nsoné konstrukce žb. tyčový se zděnou výplní. Stropní konstrukce a krovy, schodiště a portál žb.  Architektonicky 
zajímavá je fasáda s vysokým štítem a vstupním rizalitním portálem. 
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arch.POLLERT

Architektem objektu v kavkazské ulici byl arch.Ladislav Skřivánek . Jedná se o pětitraktový objekt s mansardovou střechou, konstrukční dvoujtrakt. Ve středu objektu je umístěno komunikační jádro se dvěma schodišti a 
sociálním zázemím. Po stranách schodišť jsou ve všech patrech pracovní sály, v podzemí sklady. Svislé nsoné konstrukce žb. tyčový se zděnou výplní. Stropní konstrukce a krovy, schodiště a portál žb.  Architektonicky 
zajímavá je fasáda s vysokým štítem a vstupním rizalitním portálem. 
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KŘIŽOVATKA VRŠOVICKÁ X MOSKEVSKÁ
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