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Cílem projektu je návrh nové radnice pro Prahu 5 na místě stávajícího 
autobusového terminálu Na Knížecí. Nová radnice má vyřešit nevyhovující 
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splňovat požadavky na současnou radnici demokratické společnosti. 

Anotace (anglická): 

The aim of the project is to design a new Town Hall for Prague 5 in the 
location of the existing bus terminal station Na Knížecí. The new Town Hall 
should solve the inconvenient situation of the current Town Hall, which is 
scattered in different places, and should meet the requirements of a 
contemporary Town Hall of a democratic society. 
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Cílem projektu je navrhnout novou radnici pro Prahu 5 na prostranství stávajícího autobusového terminálu Na Knížecí tak, aby 
návrh radnice navazoval na již navržený urbanistický koncept, který počítá s rozvojem jižního Smíchova, Smíchov City. Radni-

ce by měla sloučit všechny odbory, které jsou momentálně rozmístěny v několika budovách, které městská část využívá. 



1. historie radnic

Budovy městské samosprávy byly u nás zva-
né radnice teprve od 19. století. V minulosti 
tyto budovy sloužily i jako soudní s městským 
vězením. Jedině města měla samosprávu a 
budovu k ní sloužící. Ve starověkém Řecku se 
budova městské samosprávy nazývala búleu-
térion a stála vždy na agoře (náměstí). Stejně 
tomu bylo i v Římě. Další část samosprávy se 
odehrávala v budově zvaná curia, což je čes-
ky radnice. Umístění těchto budov bylo vždy 
významné, zpravidla byly situovány na náměs-
tích. Raný středověk znamenal úpadek měst a 
jejich samospráv, neexistovaly tedy ani budovy 
k tomu sloužící. Přežila města, ve kterých vznik-
lo biskupství. V další fázi středověku panovníci 
posilovaly svou moc zakládáním měst. Zástupci 
panovníků zvaní rychtáři sídlili na rychtách, kte-
ré se později přeměnily na radnice. Panovníci, 
šlechta a později i církev postupně ale neochot-
ně předávali správu měst do rukou měšťanů. 
Tento proces začal na západní a jižní Evropě a 
později se odtud rozšířil i na naše území. Právo 
městské samosprávy bylo jen jedno z mnoha 
úzce souvisejících práv měst. 
Radnice tvořila centrum městské samosprávy, 
soudnictví, právního života i života obchodního 
a hospodářského. Zasedala v ní městská samo-
správa, písař, byla zde i kaple pro bohoslužby 
před zasedáním rady, ve velkých radnicích byl 
i radniční šenk a bydlel tu radniční správce. V 
obecní pokladně byly uloženy městské peníze 
a v městském archivu se uschovávaly důležité 
listiny. V radničních věžích působil hlásný. Bylo 
zde i vězení a mučírna. V radnicích se promítala 
měšťanská práva, moc, reprezentace, bohat-
ství, smysl pro spravedlnost i vztah pro umění. 

Často se tedy radnice nazývala klenotem měs-
ta. 
Budovy radnic byly zprvu často budovy již stojí-
cí, které se často dostavovaly, upravovaly nebo 
nahrazovaly novostavbami dle potřeb dané 
doby a jejího soudnictví. Radnici mělo město 
vždy jen jednu. U nás často vznikala v těsné 
blízkosti dvě města. Obvykle byla důvodem po-
rušení mílového práva řeka, která oddělovala 
obě města. Praha byla jedním z takových měst. 
Původně začínala jako města dvě: Staré Měs-
to a Malá Strana, ke který později přibyla ještě 
města čtyři: Nové Město pražské, Hradčany, 
Vyšehrad a Židovské město. Každé město mělo 
svou radnici. Později přibyla ještě města dvě a v 
19. století ještě dalších osm. Díky tomuto máme 
takzvanou „stověžatou“ Prahu. Každé město 
mělo svou radnici a své dominanty, a proto je 
Praha svým panoramatem tak ojedinělá. Teprve 
roku 1922 vznikla jednotná Velká Praha. 
Samostatnou kapitolou jsou židovská ghetta, 
která se separovaně utvářela často od počátku 
vzniku osídlení. Střediskem jim byla synagoga, 
která po dlouhou dobu byla stavbou sakrální, 
školskou i samosprávní. Časem vznikaly samo-
statné radnice.
Radnice byla zpravidla na náměstí, ale existují i 
výjimky, kdy vznikla z panského domu (Brno) či 
samospráva zasedala v místním zámku (Cho-
mutov). U měst se šachovnicovým půdorysem 
byla oblíbená poloha pro radnici uprostřed ná-
městí (Uničov), výhodná byla i poloha v nároží 
náměstí (Staré Město pražské), protože byla 
osvětlena ze dvou stran. Když byla radnice 
umístěna uprostřed náměstní strany, byla často 
převýšená (Plzeň). 

PlzeňStaré Město pražské

Uničov

Chomutov

Brno

Řecko
V Řecku začaly radnice vznikat v archaickém 
období kolem 8. - 6. století před Kristem. Tehdy 
se staly polis (městské státy) centrem spole-
čenského, politického i hospodářského vývo-
je. Kolem Středozemního moře vznikaly sídla 
městského charakteru. Byla zde uplatňována 
demokracie. Centrem samosprávy byly búleu-
téria. Búleutéria stejně jako ostatní veřejné bu-
dovy se stavěly na agoře (náměstí). 
V jádru byla zasedací síň s oltářem ve středu, 
za ním byla tribuna pro předsednictvo. Síň měla 
většinou stupňovité hlediště. Jednalo se o slou-
povou síň se schodišti vedoucími k vyšším mís-
tem na tribuně.

Řím
Pro samosprávu sloužila budova zvaná curia. 
Tato budova stála na náměstí zvaném forum, 
kde stejně jako v Řecku stály i ostatní veřejné 
budovy. Členové byli patriciové a plebejové. 
Počet kurií se ustálil na číle 30. Později se ná-
zev curia používal pro budovu, kde v Římě za-
sedal senát a v menších městech rada kurálů. 
Členství v radě králů se později dědilo a jejich 
povinností bylo vybírat daně a odevzdávat je 
římskému státu. 

Ranný středověk
Většina antických měst v této době upadala. 
Výroba uspokojovala jen vlastní potřebu. Od 
11. století se situace změnila a rozšiřoval se ob-
chod ve městech a tím měšťané získávají stále 
větší práva. Nejvýznamnější bylo právo měst-
ské, mílové, tržní, městské samosprávy a právo 
domu radního. 

Zmínky o městském osídlení u nás jsou až z 
doby gotické, proto je existence románská rad-
nice u nás téměř vyloučena. Část románského 
zdiva můžeme najít u Staroměstské radnice, 
protože vznikla přístavbou k domu Volfína od 
Kmene, k němuž byl roku 1399 přistavěn druhý 
radní dům, roku 1458 připojen Mikšův dům a 
roku 1835 přikoupen rohový dům původně č.p. 
2/1 U Kohouta, který obsahuje i zbytky román-
ského zdiva. 
V době gotické je existence radnic jen v těch 
nejstarších městech s vyvinutou městskou sa-
mosprávou, což jsou Praha s radnicí nárožní s 
věží, Olomouc a Cheb se štítovou radnicí. 

Renesance
V této době dochází k největšímu rozmachu vý-
stavby radnic. Vznikají v královských městech 
i ve městech poddanských. Na severu našeho 
území se nejvíce ujal typ centrální radnice, kte-
rá byla situována ve středu náměstí. Přichází i 
nová řešení. Například radnice se střední věží 
(Litoměřice), atikový typ (Prostějov), šířkový typ 
(Plzeň), arkýřový typ (Opava) a asymetrický typ 
(Kyjov). Půdorysné řešení navazuje na gotické 
radnice. V přízemí se nacházel šenk, kde se po-
dávalo pivo či víno. 
V době pobělohorské zanikal stavovský systém 
a nastupoval absolutismus, který takřka zrušil 
samosprávu měst. V raném baroku téměř ne-
vznikají nové radnice. Největší romach ve vý-
stavbové činnosti přináší vrcholný barok. Vzni-
kaly radnice i ve městech, kde dosud žádná 
nebyla, i v těch, kde stávající radnice nevyhovu-
je. Z radnic mizí prostory pro shromáždění celé 
obce a dostávají více reprezentativní vzhled.

Řím 

Řecko

Cheb

Typy historických radnic
a) s nárožní věží - Mladá Boleslav
b) se střední věží - Litoměřice
c) šířkový - Plzeň
d) atikový - Prostějov
e) asymetrický - Kyjov
f) centrální - Odry
g) štítový - Ústí n. Labem
h) arkýřový - Opava
i) s postranními věžemi - Písek

Radnice v 19. a 20. století
Klasicistní radnice vznikla například v Teplicích. 
Později se ujala neorenesance a další historizu-
jící slohy. V této době se radnice, která dopo-
sud sloužila samosprávě a soudnímu systému, 
stává budovou pouze samosprávní. Vzniká zde 
kancelář starosty. 
Secesní radnici můžeme nalézt v Humpolci či 
Lovosicích. Na přelomu 19. a 20. století byl do-
savadní málo reprezentativní ráz průmyslového 
města obohacen honosnou novostavbou radni-
ce (1906-07) na jižní straně hlavní ulice západ-
ně od komplexu zámeckého dvora (v pomysl-
ném středu města) a současně i evangelickým 
kostelem při silnici do Teplic (1907). Secesní 
radnice v Lovosicích je výraznou dominantou 
v centru města. Objekt s okázalou, více než tři-
cetimetrovou věží tvoří roh ulic Osvoboditelů a 
Školní, naproti městskému úřadu a jen kousek 
od Václavského náměstí. Z podnětu tehdejších 
konšelů a podle návrhu ústeckého architekta 
Karla Rehatschka ji v roce 1907 dokončil lito-
měřický stavitel Alexander Grandissa. 
Avšak radnice se navrhovaly i kubistické a mo-
dernistické. Kubistické radnice známe z návrhu 
Josefa Gočára do Zlína či Pavla Janáka na rad-
nici pro Havlíčkův Brod.
Interiéry byly zdobeny výtvarnými díly s vlaste-
neckou tématikou. Radnice byla často rozšířena 
o další funkce jako škola, knihovna, muzeum, 
galerie. Budova díky tomu získala větší měřítko.
Od 2. poloviny 20. století se řešilo, zda kance-
láře mají zůstat buňkové či otevřené takzvané 
open space. Tento trend se u nás nerozšířil tak 
jako například v USA.

Teplice

HumpolecLovosice

2. současné radnice

Sweden - Christensen & Co Architects

Radnice v 21. století je stejně jako v historii dů-
ležitou reprezentativní budovou města. Proto 
by měla být situována na městsky významné 
místo. Ideální jsou náměstí. I v rámci náměstí by 
měla radnice zaujímat důstojné místo, zároven 
by měla respektovat stávající historické hodnoty 
místa.

Radnice ve švédském městě Lund je příkladem 
moderní radnice, na které je možné demonst-
rovat současné trendy pro navrhování radnic. 
Jednou u nejdůležitějších podmínek pro navr-
žení kvalitní radnice je historická návaznost. 
Tato budova rozšiřuje a propojuje stávající his-
torické centrum s veřejným městským parkem. 
Čímž si zajišťuje dobrou dostupnost. Fasády 
směrem k historickému městu jsou klasičtěj-
ší. Otevřené a uzavřené pole dodávají budově 
rytmus a dialog s historickým městem. Ostatní 
fasády jsou dynamičtější. Ovládací panely re-
agují na množství slunečních paprsků, které 
dopadají na fasády. Díky různorodým fasádám 
je zajištěna další důležitá věc a tou je udrži-
telnost.Směrem k severu jsou fasády proskle-
né v celé délce, aby bylo zajištěno co největší 
prosvětlení kancelářských prostor. Jižní fasády 
mají možnost regulovat množství světla, tepla a 
stínu pomocí již zmíněných panelů. Důležitou 
roli hraje velká střešní zahrada, která nahra-
zuje plochu, kterou budova zabrala, a zároveň 
má důležitou funkci při chlazení budovy i shro-
mažďování dešťové vody.  Zdravé a příjemné 
pracovní prostředí pomáhá zajišťovat atrium, 
které je umístěna za prosklenou fasádou a pro-
pojuje odpočinkové plochy ve všech podlažích. 
Odpočinkový charakter podtrhuje i kontakt s 

Bezbariérovost je dnes samozřejmým poža-
davkem na veškeré veřejné budovy. U radnice 
je pro její důležitost kladen velký důraz na kvlitu 
tohoto řešení. 
Radnice v Murcii ve Španělsku na náměstí 
kardinála Belugy je dalším zdárným příkladen, 
kde je respektován vztah k historii. Radnice je 
situována na náměstí s monumentálním průče-
lím navrženým Jaime Bortem, v přítomnosti kar-
dinálského paláce zpracovaným architektem 
Canestrem, vůči kterým bylo nutné zaujmout 
důstojné postavení. Toto náměstí chápeme jako 
ztělesnění slavnostního ducha baroka a návrh 
radnice by tak měl se svým stavebním obsahem 
plnit roli diváka, aniž by hledal svůj status mezi 
hlavními budovami ztělesněnými katedrálou a 
palácem kardinála Bellugy. Nicméně by radnice 
neměla představovat všedního diváka. Radnice 
postavená na náměstí má reprezentovat svět-
skou mocc. Měšťané mají na tomto důležitém 
náměstí v Murcii konečně své zastoupení. Bylo 
zvoleno opravdu reprezentativní umístění na 
významném místě.  Hmota radnice náměstí ne-
potlačije, ale naopak mu dává jasnější formu a 
lépe ho definuje. Stává je jehou součástí a ne-
snaží se ho násilně ovládnout. Fasáda se sna-
ží vyvarovat symetrii a dokazuje to výrazným 
balkonkem, který je v naprosto stejné horzon-
tální rovině jako centrální balkon piano nobile 
kardinálského paláce. Ostatní fasády jsou už 
střídmější a reagují na okolní tradiční rozmístění 
oken.  Organizace kanceláří a vztahů jednotli-
vých oddělení je hlavním provozním požadav-
kem. Kanceláře jsou zde řazeny ortogonálně 
a sledují linie ulic San Patricio a Freneria a linii 
definovanou fasádou směřující do náměstí. Murcia - Rafael Moneo



3. vývoj kancelářských prostor 

Administrativní budovou je nazýván druh budo-
vy, která má nejčastěji správní, úřední nebo řídí-
cí funkci. První administrativní budovy vnímáme 
již od středověku: budovy veřejné správy, výro-
by a obchodu. V Řecku a Římě byla administra-
tivní činnost soustřeďována na veřejných pro-
stranstvích (agora, forum), která sloužila jako 
shromaždiště, náměstí, tržiště, sněmovna, par-
lament a aréna. Řecká agora se začala rozvíjet 
v obchodní a společenské centrum od konce 7. 
st. př. Kr. Její hlavní rozkvět však sahá do doby 
po řecko-perských válkách v 5. a 4. st. př. Kr.
Římské forum, ležící uprostřed města, bylo to 
prvořadé místo v městském životě. Forum je 
obdélné náměstí obklopené sloupořadím, ko-
lem něhož jsou symetricky podle hlavní osy roz-
místěny chrám (náboženské středisko), bazilika 
a kúrie (politické středisko).
Koncem 19. století, začaly vznikat nové typy 
administrativních budov, jako jsou banky, pošty 
a burzy. V tomto období se ustálila tradiční for-
ma administrativních budov, která přetrvala do 
20. století. Posledních patnáct let 19. století je 
spojeno s novými, moderními kovovými kon-
strukcemi, ze kterých začaly vznikat výškové 
administrativní budovy – první mrakodrapy.

forum Romanum

agora Athény

forum Romanum

budova č. 21 Zlín

V bývalém Československu vznikala první řeše-
ní kanceláří s technickým vybavením na vysoké 
úrovni až ve třicátých letech 20. století. Patří k 
nim administrativní budova firmy Baťa (označo-
vaná číslem 21), dokončená ve Zlíně roku 1938 
podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Tato 
77 a půl metru vysoká budova byla před válkou 
nejvyšším objektem v Československu. Celé 
podlaží o rozměrech 80 x 20 metrů tvořilo jed-
nu velkoprostorovou kanceláří, kde pracovalo 
asi 200 lidí. Tyto velkoprostorové kanceláře byly 
bez příček. Pokud někde příčka byla, tak nikoli 
vyzděná, ale montovaná z dílců a zasklená. To 
dovolovalo maximální pružnost ve změnách 
dispozice pracovních prostor. Pracovní plocha 
zůstala čistá, neboť jak vertikální komunikace 
(schodiště a výtahy), tak hygienická zařízení a 
klimatizační komory byly vyčleněné mimo tento 
prostor. Nosná konstrukce objektu je železo-
betonová, obvodový plášť tvoří ocelová dvojitá 
okna a cihelná vyzdívka. Materiálem se měl 
plášť přiblížit charakteru průmyslových budov. 
Po technické stránce byla budova provedena 
na špičkové úrovni tehdejších možností. Vytá-
pění i větrání bylo řešeno vzduchotechnikou, 
budova byla tedy plně klimatizována. Okna jsou 
pochopitelně neotvíratelná, omyvatelná zvenku 
pomocí výtahové klece, zavěšené nahoře na 
kolejnicové římse. Všech 16 podlaží je propo-
jeno čtyřmi automatickými rychlovýtahy, dále 
paternosterem, nákladním výtahem a výtahem 
pro návštěvy. Skutečnou technickou lahůdkou 
je výtah – kancelář šéfa firmy o rozměrech 6 x 6 
metrů, klimatizovaná, s umývadlem. Samozřej-
mostí je potrubní pošta.

budova č. 21 Zlín

agora Athény

Teoreticky můžeme rozlišit tři stádia vývoje 
uspořádání kancelářských prostor: předprů-
myslové, průmyslové a stádium informačních 
technologií. Každá fáze je charakterizována 
nejen technologií, ale také zvláštností organi-
zace práce a způsobem uspořádání prostoru. 
Vzhledem k organizaci práce jsou si první dvě 
podobné a odpovídají známému modelu řeme-
slné a průmyslové produkce, charakter třetí se 
formuje teprve nyní.  

Předprůmyslová fáze 
Základem organizace práce byly mezilidské 
vztahy. Organizace tohoto typu má smysl jen v 
případě, že dimenze práce kanceláře jsou malé 
(velká část malých kanceláří i v současnos-
ti stále funguje na tomto principu). Co se týká 
prostoru, měly předprůmyslové kanceláře jednu 
výraznou vlastnost: domáckou atmosféru
Průmyslová fáze 
Průmyslová kancelář se stala odpovědí na 
omezení kancelářích předprůmyslových, kte-
ré neumožňovaly provádět obchody velkých 
rozměrů. Do organizace práce vnesla principy 
zjednodušení. Podle příkladu výrobního pro-
cesu byl vytvořen přímý tok práce v kanceláři. 
Práce (ve formě dokumentů) se pohybovala 
od jednoho psacího stolu ke druhému tak, jak 
se výrobky posunují na pásu od jednoho stroje 
ke druhému. Zároveň kanceláře získávaly na 
začátku 20. století továrenský vzhled. Úředníci 
byli umístěni do otevřeného, dlouhého a úzké-
ho prostoru. Vedoucí oddělení měli samostatné 
kanceláře v blízkosti místností, ve kterých pra-
covali úředníci, zatímco ředitelé pracovali na 
místech oddělených a vzdálenějších, separo-

psacích strojů. Průmyslová kancelář získala 
strohý vzhled díky pravoúhle umístěnému uni-
formnímu nábytku. Tyto kanceláře měly demon-
strovat metody dobře organizované práce, ale 
ve skutečnosti vyzvedávaly pouze její statickou 
a hierarchickou organizaci.

Po druhé světové válce začínají velké společ-
nosti stavět výškové kancelářské budovy s 
pravoúhlým půdorysem, s vnitřním prostorem 
odrážejícím hierarchickou strukturu manage-
mentu. Interiéry byly vytvářeny nově vzniklou 
profesí: návrháři interiéru. Rozmístění nábytku 
v prostoru v roštovém schématu odpovídalo 
přesně modularitě stavby. „High management“ 
dostával přiděleny velké kanceláře ve vyšších 
poschodích s nejhezčími výhledy. Střední řídící 
pracovníci pracovali v místnostech na obvodu a 
v centrálním prostoru pracovali běžní úředníci. 
Základní rozdíl mezi kanceláří průmyslovou a 
kancelářemi věku informací spočívá v tom, že 
zatímco první je studována ve vztahu ke stro-
jům, druhá ve vztahu k lidem, kteří v ní pracují. V 
obou případech je cíl stejný - zvýšit produktivitu 
práce. V sedmdesátých letech vzniká tvarování 
kanceláře. Office landscaping pochází z Ně-
mecka. V roce 1958 skupina manažérů Team 
für Plannung und Organisation tvrdila, že pro-
středí kanceláří brání v produktivitě práce. Jako 
Quickborner Team spolu s návrháři interiérů 
odstranil oddělení, uzavřené kanceláře a pro-
storové členění. Quickborner Team nabízí jednu 
velkou místnost bez dělení, v níž více než sto 
úředníků může pracovat podle potřeb různých 
způsobů komunikace. Nabádá, aby některá za-
řízení a příčky byly lehké a snadno

přemístitelné, aby zvuk a světlo, teplota a vlh-
kost měly stejnou kvalitu v celém prostoru. I 
když podobné průzkumy jsou dnes běžné, v 
té době to byla převratná myšlenka, protože 
ohrožovala tradiční uspořádání struktury orga-
nizace oddělující „top management“ a „middle 
management“ od podřízených. Nezávisle na 
Quickborner Team vyvinul v roce 1960 Robert 
Probst od firmy Herman Miller systém „kan-
celáře v pohybu“, první obchodně úspěšný 
systém kancelářských komponentů složený z 
mobilních stěn nesoucích nábytkové prvky. V 
důsledku hluboké recese hledaly organizace ve 
všech odvětvích a oblastech nové cesty snížení 
administrativy a tím snížení nákladů na pracov-
níky i zařízení. Právě nové technologie umožnily 
odstranění střední vrstvy managementu, který 
původně zpracovával informace od řadových 
pracovníků pro vyšší management. Nové pra-
covní praktiky zahrnují sdílení práce a praco-
višť více osobami za účelem lepšího využití 
kancelářského prostoru. Organizace jsou takto 
schopny zmenšit své prostorové nároky. Mění 
se i formy pracovních vztahů: mnozí manažeři 
pracují pouze jako konzultanti firem namísto za-
městnaneckého úvazku.

Kanceláře v USA na konci 19. století a 1. ½ 20. 
století 

V USA se ve třicátých letech zrodil koncept vel-
koprostorových kanceláří, které byly budovány 
pro 200 až 450 pracovníků. Objevovaly se i vel-
koprostorové kanceláře pro 1500 pracovníků.

Součást

- velkoprostorové 
až 200 osob 

- buňkové 
pro 1-3osoby 

    

  
- kombinované 
kanceláře

- skupinové 
do 20 osob

4. historie Smíchova

Smíchov je zmiňovaný snad poprvé na konci 
13. století ve Zbraslavské kronice v souvislosti 
s korunovací krále Václava II. Název Smíchov 
je pak poprvé použit r. 1406 ve dvorských des-
kách.
Na převážné části území se od středověku roz-
kládaly vinice, chmelnice, dvory, pole a zahra-
dy, náležející církvi, při Vltavě stály mlýny. Již 
od konce 16. století a zejména pak za pobytu 
císaře Rudolfa II. v Praze si na Smíchově zaklá-
dají pražští měšťané a šlechtici letohrádky v za-
hradách, které daly této městské části zvláštní 
ráz. Ke konci 17. století se dostává část Smí-
chova spolu s dalšími obcemi do majetku rodu 
Schwarzenberků. Několikrát v průběhu staletí 
se přehnaly Smíchovem válečné hordy a čás-
tečně ho poničily.
Obrovský průmyslový rozmach Smíchova před-
znamenává v 18. století vznik několika ma-
nufaktur. Od počátku 19. století zde dochází k 
výrazným proměnám. Zahrady a letohrádky 
postupně ustupují výstavbě továren. Roku 1838 
byl povýšen na předměstí a roku 1850 na měs-
to, což bylo potvrzeno zpětně až v roce 1903. 
Od roku 1848 má svoji samosprávu. Ve druhé 
polovině 19. století byla postavena radnice, kte-
rá dodnes stojí na Štefánikově třídě, naproti ní 
nový kostel sv. Václava. Spolu s továrnami se 
stavějí také obytné domy a dělnické kolonie. 
Stavební ruch na Smíchově vrcholí v posledním 
desetiletí 19. století, na počátku 20. století se 
centrum přesouvá na dnešní náměstí 14. října. 
Tam byly na místě původní botanické zahrady 
postaveny dvě secesní budovy, tržnice a Ná-
rodní dům se sály a řadou spolkových a spole-
čenských místností.

V současné době se postupně mění centrální 
část Prahy 5, Smíchov. Na místě starší zástav-
by a bývalých továrních hal vzniklo několik ob-
chodně administrativních center, která změnila 
charakter této části Prahy a stala se tak důle-
žitým pokračováním středu města na levém 
břehu Vltavy. 
Dominantou křižovatky Anděl se stal komplex 
budov Zlatý Anděl. Jeho tvůrce je Jean Nouvel. 
Kdysi křižovatku zdobila rozměrná freska letící-
ho anděla s palmovou ratolestí v ruce na hostin-
ci U Zlatého anděla. Dům zmizel v roce 1980 při 
výstavbě stanice metra Moskevská /dnes An-
děl/. Novodobým andělem se stal obraz muže v 
kabátě s bílými křídly. Předlohu poskytl filmový 
hrdina Bruno Granze z filmu Wima Wendersa 
„Nebe nad Berlínem“. 
U fasád domů, které vyrostly směrem k auto-
busovému nádraží Na Knížecí, použil Nouvel k 
výzdobě útržky literárních textů z Kafky, Meyrin-
ka, Apollinera, Ortena, Rilkeho aj. Vyrostly zde 
nové kanceláře, obchody a restaurace. Nový 
Smíchov vzniknul na místě Ringhofferovy továr-
ny při Plzeňské ulici. 
Srdcem přestavby se stalo obchodní centrum 
Nový Smíchov. Vedle hypermarketu tu jsou pro-
dejny, restaurace a multikino. Lávka pro pěší 
spojila nákupní centrum přímo s parkem Sacre 
Coeur. Dalším rezidenčním centrem je komplex 
budov Anděl City, položených mezi ulicemi 
Stroupežnického a Radlickou. u s dalšími novo-
stavbami uzavírá celý komplex budov do podo-
by typického městského bloku s klidnou vnitřní 
parkovou zahradou. Anděl přímo navazuje na 
výjezdové komunikace z centra Smíchova ven 
do volné krajiny. 

1915

1820

1880

ČKD Tatra Smíchov 1904 1919

1905

historie Smíchova - Na Knížecí

Na Knížecí je prostranství, na kterém se nachá-
zí terminál městské i dálkové autobusové do-
pravy. Terminál je ohraničen ulicemi Nádražní, 
Ostrovského, Stroupežnického a Za Ženskými 
domovy a je propojen s jižním vestibulem stani-
ce metra B Anděl. Kolem areálu procházejí dvě 
tramvajové tratě. Název zastávky MHD „Kníže-
cí“ je doložen například v roce 1948 (před dru-
hou světovou válkou byla v této lokalitě zastáv-
ka Vltavská). Autobusový terminál byl otevřen 
s názvem „Moskevská“ v roce 1985 současně 
se zprovozněním linky metra B. Před jeho zpro-
vozněním byly Košíře obsluhovány z nedaleké 
Bozděchovy ulice a Strahov z Karlova náměstí 
a Jiráskova mostu Holečkovou ulicí.
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6. analýza funkcí5. výškové poměry
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nízkopodlažní

2 podlaží   

3 podlaží

4 podlaží

5+ podlaží 
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továrna Staropramen

polyfunkčí budovy

dopravní budovy

polyklinika

převážně administrativní funkce

ubytovací a restaurační zařízení

ostatní

smíšená funkce převážně obytná



7. širší vztahy

1

34

2
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5
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1   Arbesovo náměstí
2   Dienzenhoferovy sady
3   Portheimka
4   Park Sacré Coeur

8. analýza zeleně

Park Mrázovka   5
sady Na Skalce   6

zahrada Santoška   7
Císařská louka   8



10. součaná radnice městské části Prahy 5

1

2

3

5
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9. dopravní analýza
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automobilová doprava

Anděl

Na Knížecí
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metro

tramvaj

autobus

vlak

Smíchovské nádraží

1   Budova Staré radnice - Úřad městské části Prahy 5
     -odbor vnějších vztahů
     -odbor správy veřejných prostranství
     -odbor smluvních vztahů
     -odbor servisních služeb
     -odbor rozvoj MČ P 5
     -odbor občansko - správní
     -odbor majetků a investic
     -odbor ekonomický
Štefánikova 236/13

2   Úřad městské části Prahy 5
     -odbor živnostenský
     -odbor vnitřní správy
     -odbor školství, kultury a sportu
     -odbor životního prostředí
     -stavební úřad
     -odbor dopravy
Nám. 14. října 1381/4

3   Obřadní síň
Stroupežnického 493/10

4   Úřad městské části Prahy 5
     -odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Krškova 807 - mimo mapku

5   Pozemek nové radnice
Na Knížecí



12. organizační struktura

V radnici je mnoho odborů, které spolu vzájemné tvoří určité vztahy. Praha 
5 má 17 odborů s 281 zaměstnanci.  Při návrhu radnice je nutné respek-
tovat tyto vztahy a navrhnout co nejlepší propojení odborů, které spolu ko-
existují. Jednotlivé odbory mají svá oddělení. Ta musí být v nejužším kon-
taktu.

Odbory spolu související

Kancelář starosty 10
Kancelář tajemníka 14
Kancelář MČ 17
Odbor otevřená radnice 13
Odbor hospodářské správy 16
Odbor ekonomický 19

89osob/1100m2 kanceláří + 600m2

Odbor sociální problematiky 29
Odbor školství a kultury 12
Odbor správy veřej. prostr. a zeleně 7
Odbor majetku a investic 33
Odbor bezpeč. a prevence kriminal. 6
Sekretariát OUR

91osob/1100m2 kanceláří + 600m2

Odbor občanskosprávní 43
Odbor živnostenský 13
Odbor stavební a infrastruktury 25
Odbor dopravy 8
Odbor ochrany životního prostředí 12

101osob/1100m2 kanceláří + 600m2

Foyer + recepce + wc    
Přepážkové oddělení + zázemí 
Obřadní síň + foyer + zázemí   
Copycentrum + zázemí  
Infocentrum + zázemí   
Restaurace    
Galerie     
Multifunkční sál   

Parkovací stání

m2 kancelářských ploch / 25
3300 / 25=132
obřadní síň, multifunkční sál:
50 + 126 sedadel / 5 = 35    
132+35=167  
koeficient dopravní obsluhy = 0,6
3.zóna = KVÚ 0,6
koeficient vlivu území = 0,6 
167*0,6*0,6= 60

60 parkovacích míst z toho 3 invalidi

13. plochy

100m2
185m2
113m2

60m2
120m2
350m2
120m2
160m2

= 1088m2

130m2
170m2
200m2
160m2
200m2
240m2

=1700m2

360m2
140m2

80m2
400m2

70m2
50m2

=1700m2

450m2
140m2
290m2

90m2
130m2

=1700m2

11. počty pracovníků 

Kancelář starosty 10
Oddělení sekretariátu
Oddělení vnějších vztahů
Oddělení protokolu, propagace a sportu

Kancelář tajemníka 14
Sekretariát KTA
Oddělení personální a mzdové
Oddělení kontroly a auditu

Kancelář MČ 17
Oddělení služeb zastupitelům a organizační
Oddělení právní
Oddělení sekretariátů

Odbor otevřená radnice 13
Sekretariát OOR
Oddělení řízení a podpory projektů EU
Oddělení veřejných zakázek
Oddělení informačních a komunikačních technologii
Oddělení občan. společnosti, podpory podnikání a zahran. styků

Odbor hospodářské správy 16
Sekretariát OHS
Oddělení provozu a správy movitých věcí
Oddělení správy budov
Oddělení spisové služby

Odbor ekonomický 19
Sekretariát OEK
Oddělení rozpočtu
Oddělení účetnictví
Oddělení hospodářské činnosti
Oddělení finančního plánování

Odbor sociální problematiky 29
Sekretariát OS0
Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Odd. sociálních kurátorů a terénních pracovníků

Odbor školství a kultury 12
Sekretariát OŠK
Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Oddělení kultury
Oddělení provozně technické správy budov

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 7
Sekretariát OSP
Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

Odbor majetku a investic 33
Sekretariát OMI
Oddělení přípravy a realizace investic
Oddělení správy a evidence nemovitostí
Oddělení stavebně-technické
Oddělení prodeje nemovitostí a privatizace
Oddělení správy bytů
Oddělení správy nebytových prostor
Oddělení správy pohledávek

Odbor bezpečnostní a prevence kriminality 6
Sekretariát OBK
Oddělení krizového řízení, požární ochrany, bezpečnosti a analýz
Oddělení prevence kriminality a protidrogové prevence

Odbor územního rozvoje 4
Sekretariát OUR
Odd. rozvoje městské části a likvidace ekolog. škod
Oddělení územního plánování

Odbor občanskosprávní 43
Sekretariát OOS
Oddělení matrik a státního občanství
Oddělení přestupků
Odd. ověřování pravosti podpisu a shody kopie s originální listinou
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Oddělení místních poplatků a pokut

Odbor živnostenský 13
Sekretariát OŽI
Oddělení živnostenské
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Sekretariát OSI
Oddělení územního rozhodování
Oddělení stavební I.
Oddělení stavební II.
Oddělení stavebního dozoru

Odbor dopravy 8
Sekretariát ODP
Oddělení silničního hospodářství
Oddělení přestupků a posuzování projektů

Odbor ochrany životního prostředí 12
Sekretariát OŽP
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Oddělení vodního a odpadového hospodářství

celkem 281 osob

starosta 
1. zástupce starosty
2 zástupci starosty 
7 radních
38 zastupitelů.
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NÁVRH



1

6

5

4

2

3

1   náměstí Kinských

2   Arbesovo náměstí

3   Portheimka

4   náměstí 14. října

5   Zlatý Anděl

2. veřejná prostranství navazující na severo-jižní osu Smíchova

6   radniční náměstí

Širší vztahy
Budova nové radnice pro Prahu 5 je situová-
na na klíčové místo v rámci Smíchova. Ulice 
Štefánikova, jenž pokračuje na jih jako Nádražní 
ulice, je hlavní severojižní osou, na kterou 
navazují důležitá veřejná prostranství různých 
charakterů. Jako pokračování tohoto principu 
navrhuji veřejný prostor před radnici, který pří-
mo navazuje na tuto osu.

Dopravní vztahy
Na Knížecí je prostranství, na kterém se mo-
mentálně nachází autobusový terminál městské 
i dálkové hromadné dopravy. Celý návrh rad-
nice navazuje na urbanistický návrh Smíchov 
City od ateliéru A69, který počítá s rozvojem 
jižního Smíchova a přesunutím autobusového 
terminálu k vlakovému nádraží, kde vznikne 
dopravní transférium. Na Knížecí počítám jen 
se zanecháním autobusové zastávky v uli-
ci Stroupežnického. Ulicemi Nádražní a Za 
Ženskými domovi projíždí tramvaje, které zde 
zachovávám. Zastávku tramvaje z ulice Za 
Ženskými domovy, kde by narušovala zamýšle-
nou novou pěší osu ústící před novou radnicí, 
přesouvám do ulice Nádražní. Nachází se zde i 
zastávka metra Anděl – Na Knížecí.

Urbanistické řešení
Můj návrh je rozdělen na dvě části – samot-
nou hmotu radnice a městský park před rad-
nicí. Hmota radnice navazuje na blokovou 
zástavbou Smíchov City a stávající zástavbu. 
Radnice je novým blokem Smíchova se svým 
vnitřním světem, který má příjemnou atmosfé-
ru díky stromům a keřům, kterými je prostor vy-
plněn. Blok je průchozí. Skrz blok lze projít na 
autobusovou zastávku u ženských domovů, je 
možné zde vejít do metra, které ústí přímo do 
hmoty radnice, i dojít k tramvajové zastávce 
v Nádražní ulici. Chybějící blok před radnicí 
nahrazuji městským parkem, který mi definuje 
pokračující pěší osu, která vede před radnici 
ze Smíchov City. V rámci Smíchov City je osa 
plná mobiliáře a stromů. Se začátkem mého 
návrhu mění svůj charakter a mění se v prázdný 
dlážděný prostor končící moderní sochou. Tímto 
kontrastem chodec rozpozná, že se nachází na 
důležitém prostoru před významnou budovou. 

Konstrukční systém
Konstrukce budov je navržena jako kombino-
vaný sloupový a stěnový železobetonový mono-
litický skelet. Nosné konstrukce jsou navrženy v 
osové vzdálenosti 8,1m pro podélný směr, 5,5 
m, 8,1 m a 3,9 m pro příčný směr. Svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny stěnami tloušťky 200 
mm a sloupy o průměru 500 mm. Jejich rozměry 
jsou takové, aby nedošlo k propíchnutí bezhři-
bové stropní desky. Prostorovou tuhost objektu 
ve vodorovném směru zajišťují železobetonové 
stropní desky. Vodorovné nosné konstrukce 
jsou navrženy jako bezhřibové železobetonové 
desky tloušťky 200 mm. Dilatace jsou řešeny 
pomocí smršťovacích pásů. Nosná konstrukce 
sálu je tvořena obvodovými a železobetonovou 
stropní deskou, která je nesena trámy o výšce 
1500mm a šířce 500mm.

Fasádní systém
Obvodový plášť je navržen jako sendvičový s 
provětrávanou vzduchovou mezerou. Vnější 
líc je tepelně izolován deskami z minerálních 
vláken o tl. 180mm a obložen obkladem z titan-
zinkových desek na ocelových kotvách. Okna 
fasády jsou opatřena venkovními žaluziemi a 
jsou v ½ modulu 4050 mm a ¼ modulu 2025 
mm. Okna po obvodu fasády jsou otevíravá sk-
lopná.

Dispoziční řešení
Vstup do radnice je zevnitř bloku z nejfrekvento-
vanější jižní strany. Je umístěn na spojnici mezi 
autobusovou a tramvajovou zastávkou blízko 
výstupu z metra. V parteru budovy se nachází 
vstup do veřejné knihovny, galerie městské čás-
ti, restaurace, foyer s velkým sálem i obřadní 
síně. Dále je část parteru využita pro komerční 
účely. Radnice v demokratické společnosti má 
být transparentní a přehledná pro veřejnost. 
Úředníci v nové radnici mají jednotlivé open 
space kanceláře kolem vnější fasády. Uvnitř 
dispozice se střídají jádra a obslužné prostory 
s čekacími místy pro veřejnost. Kolem vnitřní 
fasády směřující do vnitrobloku jsou chodby, na 
kterých se mísí veřejnost s úředními osobami. 
Tento pohyb lze pozorovat z vnitrobloku. 

1. autorský text



4. situace3. koncept hmoty

Vymezení prostoru
- protažení osy pěší zóny ze Smíchov City
- vytyčení 2 prostorů pomocí uličních čar okolních bloků

Průchozí část
- zanechání průchodu z Nádražní ulice do Smíchov City
- v prostoru u ulice Nádražní navrhuji otevřený veřejný prostor

Blok
- hmotu radnice jsem přimkla ke Stroupežnického ulici
- uvnitř bloku navrhuji uzavřený veřejný prostor

Průchody bloku
- vchody do bloku jsou od metra, tramvaje i autobusu
- velikosti otvorů do bloku se liší dle jejich významu a umístění
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4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

4.11 odbor sociální problematiky

4.12 odbor školství a kultury

4.13 odbor ochrany životního prostředí

4.14 odbor dopravy

4.15 hovorny

3.01 sál zastupitelů

3.02 komunitní kluby

3.03 velký sál

3.04 kuchyňka

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.07 odbor kancelář tajemníka

3.08 odbor otevřená radnice

3.09 kancelář městské části

3.10 odbor majetku a investic

3.11 copy corner

3.12 hovorny

3.13 zasedací místnost

2.01 sál zastupitelů

2.02 zasedací místnost rady

2.03 restaurace

2.04 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

2.08 copy corner

2.09 kuchyňka

2.10 zasedací místnost

2.11 zázemí restaurace

2.12 odbor ekonomický

2.13 odbor občanskoprávní

1.01 přepážkové oddělení

1.02 foyer

1.03 obřadní síň

1.04 kancelář

1.05 přípravna

1.06 komerce

1.07 zázemí komerčních prostor

1.08 knihovna

1.09 galerie

1.10 velký sál

1.11 zázemí sálu

1.12 foyer sálu

1.13 kancelář galerie

1.14 restaurace

1.15 šatna

1.16 zázemí restaurace

1.17 výlez z metra

-1.01 archiv

-1.02 tzb

-1.03 sklad restaurace

-1.04 sklad

-1.05 výlez z metra

-1.06 kolárna

1.09 galerie

1.10 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

3.05 archiv

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.06 odbor stavební a infrastruktury

4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

1.01 přepážkové oddělení

1.09 galerie

2.05 knihovna

2.13 odbor občanskoprávní

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.14 odbor dopravy
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4.01 archiv

4.02 kuchyňka

4.03 zasedací místnost

4.04 copy corner

4.05 odbor hospodářské správy

4.06 odbor stavební a infrastruktury

4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

4.11 odbor sociální problematiky

4.12 odbor školství a kultury

4.13 odbor ochrany životního prostředí

4.14 odbor dopravy

4.15 hovorny

3.01 sál zastupitelů

3.02 komunitní kluby

3.03 velký sál

3.04 kuchyňka

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.07 odbor kancelář tajemníka

3.08 odbor otevřená radnice

3.09 kancelář městské části

3.10 odbor majetku a investic

3.11 copy corner

3.12 hovorny

3.13 zasedací místnost

2.01 sál zastupitelů

2.02 zasedací místnost rady

2.03 restaurace

2.04 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

2.08 copy corner

2.09 kuchyňka

2.10 zasedací místnost

2.11 zázemí restaurace

2.12 odbor ekonomický

2.13 odbor občanskoprávní

1.01 přepážkové oddělení

1.02 foyer

1.03 obřadní síň

1.04 kancelář

1.05 přípravna

1.06 komerce

1.07 zázemí komerčních prostor

1.08 knihovna

1.09 galerie

1.10 velký sál

1.11 zázemí sálu

1.12 foyer sálu

1.13 kancelář galerie

1.14 restaurace

1.15 šatna

1.16 zázemí restaurace

1.17 výlez z metra

-1.01 archiv

-1.02 tzb

-1.03 sklad restaurace

-1.04 sklad

-1.05 výlez z metra

-1.06 kolárna

1.09 galerie

1.10 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

3.05 archiv

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.06 odbor stavební a infrastruktury

4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

1.01 přepážkové oddělení

1.09 galerie

2.05 knihovna

2.13 odbor občanskoprávní

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.14 odbor dopravy
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4.01 archiv

4.02 kuchyňka

4.03 zasedací místnost

4.04 copy corner

4.05 odbor hospodářské správy

4.06 odbor stavební a infrastruktury

4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

4.11 odbor sociální problematiky

4.12 odbor školství a kultury

4.13 odbor ochrany životního prostředí

4.14 odbor dopravy

4.15 hovorny

3.01 sál zastupitelů

3.02 komunitní kluby

3.03 velký sál

3.04 kuchyňka

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.07 odbor kancelář tajemníka

3.08 odbor otevřená radnice

3.09 kancelář městské části

3.10 odbor majetku a investic

3.11 copy corner

3.12 hovorny

3.13 zasedací místnost

2.01 sál zastupitelů

2.02 zasedací místnost rady

2.03 restaurace

2.04 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

2.08 copy corner

2.09 kuchyňka

2.10 zasedací místnost

2.11 zázemí restaurace

2.12 odbor ekonomický

2.13 odbor občanskoprávní

1.01 přepážkové oddělení

1.02 foyer

1.03 obřadní síň

1.04 kancelář

1.05 přípravna

1.06 komerce

1.07 zázemí komerčních prostor

1.08 knihovna

1.09 galerie

1.10 velký sál

1.11 zázemí sálu

1.12 foyer sálu

1.13 kancelář galerie

1.14 restaurace

1.15 šatna

1.16 zázemí restaurace

1.17 výlez z metra

-1.01 archiv

-1.02 tzb

-1.03 sklad restaurace

-1.04 sklad

-1.05 výlez z metra

-1.06 kolárna

1.09 galerie

1.10 velký sál

2.05 knihovna

2.06 sklad knihovny

2.07 zázemí knihovny

3.05 archiv

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.06 odbor stavební a infrastruktury

4.07 odbor územního rozvoje

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.09 odbor živnostenský

4.10 odbor bezpečnosti a kriminality

1.01 přepážkové oddělení

1.09 galerie

2.05 knihovna

2.13 odbor občanskoprávní

3.05 archiv

3.06 odbor kancelář starosty

3.10 odbor majetku a investic

3.13 zasedací místnost

4.01 archiv

4.03 zasedací místnost

4.08 odbor správy veřejného prostranství a zeleně

4.14 odbor dopravy
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pohledy severních fasád pohledy jižních fasád

8. pohledy M 1:400
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pohledy východních fasád pohledy západních fasád

8. pohledy M 1:400
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9. detail fasády

pohled na fasádu a řez fasádou M 1:30
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