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AnotaceAnotaceAnotaceAnotace    
(česká): 

Cieľom projektu je návrh divadla v Prahe 5 jako súčasť urbanistického návrhu 
naväzujúceho na pôvodnú časť Smíchova. Urbanistický návrh bol súčasť diplomného 
semináru. Územie je situované medzi Nádražnou ulicou a náplavkou. Budova divadla 
dopĺňa občiansku vybavenosť Smíchova a tvorí dominantu na navrhnutom náměstí. 

Anotace Anotace Anotace Anotace 
(anglická):    

The goal of my project is to design a theatre as a part of urban concept, that follows-up the past 
state of Smichov. Urban plan was a part of diploma preparation project. Location of the project is 
situated in between Nadražní street and Vltava river bank. The theatre fills in civic services in area 
of Smichov and it creates the dominant at the newly build square of Smichov. 
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Predslov

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť budovu divadla v riešenom urbanizme v Prahe 5 a overiť 
umiestnenie budovy divadla ako solitéru na námestí. Riešené divadlo malo byť navrhnuté na kapacitu cca 
350 miest s kaviarňou a obslužnými priestorami pre provoz divadla.



DIPLOMNÝ SEMINÁR
 

Matúš Šestina, Petr Červášek, Martin Šimek



Městská část prahy 5 se svou rozlohou a počtem oby-
vatel řadí mezi největší v Praze. Leží v jižní části Pra-
hy na levém břehu Vltavy a skládá se z několika dříve 
samostatných obcí: Smíchov, Košíře, Motol, Hluboče-
py, Radlice, Jinonice-Butovice a jižní část malé strany 
- Újezd.
Území je to velmi různorodé a složené z několika sídel-
ních struktur a krajin. Je tvořeno kompaktní blokovou 
zástavbou, vilovými čtvrtěmi, panelovými sídlišti, výrob-
ními objekty a také řadou chráněných přírodních oblas-
tí. Morfologie terénu je v této oblasti velmi výrazná, je 
tvořena několika rovnoběžnými údolími, kterými proté-
kají potoky, vlévající se do Vltavy. 

Osídlení tohoto území je dotováno již od pravěku. 
Od středověku se na většině území rozkládaly vinice, 
chmelnice, panské dvory, zahrady, a při řece stály mlý-
ny. Od konce 16. století si na území Smíchova zakládají 
pražští měšťané a šlechtici letohrádky se zahradami. Na 
konci 17. století získává část Smíchova s některými dal-
šími obcemi rod Schwarzenberků. 
V 18. století se zde objevilo několik manufaktur, které 
byly předvojem velkého průmyslového rozmachu v 19. 
století. Zahrady a letohrádky postupně nahrazují továr-
ny a Smíchov se stává průmyslovou oblastí. 
Roku 1838 byl Smíchov povýšen na pražské předměstí 
a roku 1850 na město, které má svou vlastní samo-
správu. Radnice ve Štefánikově ulici byla postavena v 
druhé polovině 19. století. S výstavbou výrobních ob-

jektů, také probíhá stavba bytových domů a dělnických 
kolonií.  Počátkem 20. století byly na dnešním náměstí 
14. října postaveny dvě secesní budovy, tržnice a Ná-
rodní dům se společenskými sály. Centrum Smíchova 
se přesouvá na toto místo. 

Všechny výše jmenované samostatné obce se roku 
1922 stávají součástí Velké Prahy, hlavního města Čes-
koslovenské republiky. Nejprve jako Praha 16 a 17, od 
roku 1949 jako Praha 4 a od roku 1960 jako Praha 5. 
S proměnou celé Prahy jako hlavního města republiky 
se mění i Praha 5. Začíná výstavba městských vil, vilo-
vých čtvrtí a rodinných domů v zeleni smíchovských a 
košířských svahů. Ve 20. letech 20. století také začíná 
vznikat na barrandovské skále, podle návrhu architekta 
Maxe Urbana, restaurace a kavárna Terasy. Dále jako 
součást Barrandova vzniká bar trilobit, plavecký bazén, 
vilová čtvrť a filmové ateliéry. Smíchov se rozvíjí a mo-
dernizuje, tento pokrok ale zastavuje druhá světová vál-
ka.
Bytová krize v poválečném období byla řešena výstav-
bou nových panelových sídlišť na okrajích města, vzni-
kají sídliště Barrandov, Homolka a menší skupiny pane-
lových domů. Dále probíhá modernizace průmyslových 
závodů, v 60. letech začala výstavba dětské nemocnice 
v Motole a v 80. letech nemocnice pro dospělé a ne-
mocnice Na Homolce. 

V současnosti se centrální část Prahy 5, Smíchov, po-
stupně proměňuje. Vzniká několik obchodně administ-
rativních center, která mění charakter této části Prahy. 
Dominantou křižovatky Anděl se stal komplex budov 
Zlatý Anděl od Jeana Nouvela. Je to stavba se skleně-
nou fasádou nesoucí symbol anděla, jako posla dob-
rých zpráv. Toto místo dříve zdobila rozměrná freska 
letícího anděla s palmovou ratolestí v ruce na hostinci 
U Zlatého anděla. Dům zmizel v roce 1980 při výstavbě 
stanice metra Moskevská, dnes Anděl. Novodobým an-
dělem se stal obraz muže v kabátě s bílými křídly. Před-
lohu poskytl filmový hrdina Bruno Granze z filmu Wima 
Wendersa „Nebe nad Berlínem“. U fasád domů, které 
vyrostly směrem k autobusovému nádraží Na Knížecí, 
použil Nouvel k výzdobě útržky literárních textů např. z 
Kafky, Meyrinka, Apollinera a dalších. Vznikly zde nové 
kancelářské a komerční prostory. Nový Smíchov vznik-
nul na místě Ringhofferovy továrny při Plzeňské ulici. 
Centrem přestavby se stalo obchodní centrum Nový 
Smíchov. Obchodní centrum je přes lávku propojeno 
s parkem Sacre Coeur. Na území Prahy 5 vznikly také 
nové rozsáhlé obytné soubory a další administrativní 
objekty. 
Od Smíchova jižním směrem se rozpadá kompaktní 
bloková struktura. V okolí železnice, mezi Nádražní uli-
cí a řekou a v areálu Zlíchovského lihovaru se nachází 
rozsáhlý brownfield. Tato část je dále velmi zatížena do-
pravou, která zde vytváří značné bariéry. Řešení tohoto 
území bylo obsahem diplomního semináře.
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LOKALITA

Řešená lokalita se nachází na jihu Prahy na levém břehu Vltavy. Sahá od 
železničního mostu až po zlíchovský lihovar a je ohraničena ulicí Nádraž-
ní a ulicí Strakonickou. Jedná se o bývalý brownfield. Zástavba je zde 
převážně nízkopodlažní. V severní části lokality, v blízkosti Smíchovského 
nádraží, jsou patrné zbytky končící blokové zástavby. Dále na jih se výš-
ková hladina snižuje a nacházejí se zde převážně užitkové stavby (garáže, 
sklady, provozovny). Celkově zástavba působí nekompaktním dojmem.



VYBAVENOST

V současné době se na celém území nenachází prakticky žádná občan-
ská vybavenost, vyjímku tvoří pouze severní část území, v okolí Smíchov-
ského nádraží. Zde se nachází několik restaurací a obchodů. Základní 

vybavenost zde prakticky chybí.

OBCHOD NÁBOŽENSTVÍSPORTSOCIÁLNÍ PÉČE KULTURAZDRAVOTNICTVÍŠKOLSTVÍ



ZÁPLAVA

Celé území je úzce propojeno s řekou Vltavou. Má pomerně rovinatý profil, 
který je vyvýšen cca 5-10 m nad hladinou řeky. Území místy pozvolně kle-
sá k řece a místy je odděleno nábřežní stěnou. Minimální rozdíl mezi řekou 
a dnešní ulicí Strakonickou je 5 m. Celé území je tedy chráněno před zá-
plavou 2002 a zatopena je pouze část náplavky. Z toho vyplývá, že území 
se dá zastavět. 

Q 2002



ZELEŇ

V současné době se na celém území nenachází prakticky žádná zeleň, 
pouze soliterní. Nicméně v těsné blízkosti se nachází Císařská louka, kte-
rá je bohatě osázena stromy. Jedná se o neudržovanou vz rostlou zeleň, 
která potencionálně může sloužit k rekreaci. Nachází se zde také velmi 
atraktivní lokalita Prokopského údolí, která je vzdálena cca 3 km vzdušnou 

čarou.

PŘÍRODNÍ PARKVOLNÁ ZELEŇ MĚSTSKÝ PARKSOUKROMÉ ZAHRADY



DOPRAVA - STÁVAJÍCÍ

Současný stav dopravy je velmi špatný. Celé území od řeky odděluje 
čtyřproudá ulice Strakonická, která na jižním konci našeho území ústí na 
Pražský okruh. Ze západu pak území obklopuje ulice Nadražní, kde je 
situován tramvajový provoz a dále pak velké vlakové kolejiště a výjezd z 
tunelu Mrázovka. Jih území je přetnut nejdříve ulicí Nádražní a poté ulicí 
Dobřichovickou.
Doprava v území má spíše průjezdný chrakter a komunikace, které se zde 
nachází jsou spíše rychlostní a mají zajisťovat plynulý provoz z centra a do 
centra města.



DOPRAVA - NAVRHOVANÁ

Vzhledem k velkému potenciálu území, který je v současné době bohužel 
potlačen Strakonickou ulicí. Jsme se rozhodli pro razantní změnu v dopra-
vě. Strakonickou ulici zatáčíme v úrovni železničního mostu a svádíme ji 
přes vlakové kolejiště směrem k výjezdu z tunelu Mrázovka a dále pak na 
ulici Dobřichovickou. V budoucím návrhu počítáme, že toto území bude 
upraveno podle studie Kuba & Pilař architekti s.r.o. a umožní nám to tudy 
tuto rušnou ulici vést. Tím pádem osvobozujeme nábřeží a na vrhujeme 
zde pouze obslužnou komunikaci. Dalším významným prvkem, který za-
hrnujeme do naší studie, je nově navržený Dvorský most, který vede z 
Bráníka na Smíchov a eho napojení je v úrovni dnešní tramvajové zastáv-
ky Lihovar. Tento most bude fungovat nejen pro automobily, ale také jako 

tramvajové spojení mezi oběma břehy.
Charakter Nádražní ulice se příliš nemění, pouze ulici rozšiřujeme a přidá-

váme jednosměrný pruh navíc (viz. dále) 



KONCENTRACE LIDÍ

Koncentrace lidí je zejména v důležitých dopravních uzlech a to především 
v okolí Smíchovského nádraží, zastávky Lihovar a dále pak Autobusového 
nádraží Na Knížecí. 
Do budoucna počítáme se sloučením MHD, příměstské a vlakové dopra-
vy, do jednoho terminálu. Na podobu tohoto terminálu již proběhla archi-
tektonická soutěž, kterou vyhrál návrh od A69 - architekti a zasahuje jej do 
míst dnešního kolejiště, západně od budovy Smíchovského nádraží.  

KONCENTRACE OSOB



DŮLEŽITÉ STAVBY 

Celé území obsahuje minimum kvalitních staveb, jak z pohledu architekto-
nického, tak z pohledu historického, jedinou vyjímkou je část areálu býva-
lého Lihovaru. Jedná se o 2-3 objekty. Objekt rafinerie lihu, tovární komín 
a objket navazující. Ostatní stavby nacházející se na tomto území budeme 
bourat, s tím, že zachováváme stopy původní smíchovské blokové zá-

stavby.

RAFINERIE LIHU
KOMÍN

1

2

1
2



URBANISTICKÝ KONCEPT

Jako základní stavební jednotku pro náš koncept jsem si zvolili blok. Jeho 
volikost jsme převzali z velikosti bloků na Smíchově a tuto velikost dále 
upravili.

SCHÉMA NAVRHOVÁNÍ BLOKŮ

NÁVRH BLOKOVÉ ZÁSTAVBY



Obyvatel 7 500
Bydlení 240 000 m2

Administrace 55 000 m2
Obchod 30 000 m2

Sportoviště 90 000 m2

Školy 
Mateřská 216 + 200 def.
Základní 606 + 328 def.

Střední 402 

Plochy škol
Mateřská 3 400 m2
Základní 2 300 m2
Střední 2 000 m2

Parkování 
Dlouhodobé 2 400 stání

Krátkodobé 300 stání

LIMITY V ÚZEMÍ

Základní

Základní škola
Střední škola 
Gymnazium

Mateřská škola
Domov důchodců

Obchody
Lékárny

Spotřební zboží

Vyšší

Divadlo
Galerie

Muzeum
Kino

Knihovna
Koncertní sál

Sportoviště
Radnice

Poliklinika

VYBAVENOST



DRUHY BLOKŮ

Vytvořili jsem 3 základní typy bloků, které se s drobnýma úprava budou 
střídat v naší blokové zástavbě. 
Náplň bloků je různorodá, tak aby bylo docíleno mýchání funkcí ve městě. 
Také velikost blopků je omezena, stejně tak parcelace, podlažnost atd.





NÁPLAVKA

U tvorby náplavky jsme postupovali obdobným způsobem jako u tvorby 
bloků. Nejdříve jsme si vymezili základní šíři náplavky a poté jsme umisťo-
vali funkce. Vybrali jsme několik typických funkcí, které jsme rozpracovali 
a rozprostřeli po celé délce náplavky. 
Tím nám vzniklo několik odlišných prostorů a funkcí, které jsou zceleny. 



ŘEZY NÁPLAVKOU



URBANISTICKÝ NÁVRH

Celé území bylo zaplněno navazující blokovou zástavbou, která v severní části doplňuje stá-
vající bloky a dále v jednoznačném rastru 80x100m pokračuje až k jižnímu konci území kde 
překračuje Branický most a končí v cípu mezi ulicemi Strakonická a Dobřichovická. 
Bloky drří pravidelný rastr, který se upravuje pouze v případech stávající zástavby. Před budo-
vou Vlakového nádraží je vytvořen veřejný reprezentativní prostor, na kterém je umístěno diva-
dlo a radnice. Podél ulice Nádražní ze západní strany jsou vystavěny administrativní budovy 
a parkovací dům. V blocích jsou na západní straně umístěny administrativní prostory, které 
mohou lépe snášet hluk způsobený Nádražní ulicí.





VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Výkres komunikací a uličních profilů.
Ulice nádražní je navržena jako 3 proudá komunikace s tramvajovým pásem uprostřed. Na 
levé straně je zajištěn obousměrný provoz, uprostřed je zelený tramvajový pás a na pravé 
straně je jednosměrná obslužná komunikace, která má klidnější charakter. Je zde zajištěno 
parkování a z této silnice se vjíždí do jednotlivých příčných koncových ulic. V koncových uli-
cích je zajištěno parkování pro omezený počet rezidentů, k tomu jsou z těchto ulic vjezdy do 
jednotlivých podzemních parkovišť.
Ulice na nábřeží je zamýšlena jako pěší zóna, která umožnňuje vjezd pouze zásobování. Sa-
motná náplavka je pouze pro pěší a pro zásobování.





SOUKROMÝ BLOK ADMINISTRTIVNÍ / VEŘEJNÝ BLOK



SOUKROMÝ BLOK S PRŮCHODEM VEŘEJNÝ BLOK SE ZELENÍ





NÁVRH DIVADLA
 



DIVADLO

Smíchov, ako hlavná časť Prahy 5 je charakteristická kompaktnou blokovou 
zástavbou činžovných domov z 19. storočia. Jednotlivé mestské bloky sa 
striedajú s historicky významnými solitérnymi budovami, námestiami a mest-
skými parkami. Táto štruktúra je ďalej doplnená niekoľkými novo vzniknutými 
obchodne administratívnymi centrami. Smíchov má taktiež silný industriálny 
charakter, ktorý pramení z jeho premien v 19. storočí. V jeho južnej časti sa ale 
začína mesto rozpadať. Mestský priestor je trieštený vysokou intenzitou do-
pravy, ktorá vytvára silné bariéry a rozsiahlym brownfieldom pozdĺž Nádražnej 
ulice. Táto časť je skrz silnú dopravu v Strakonickej ulici odtrhnutá od rieky a 
Císarskej lúky, pričom nevyužíva ich potenciál. Na tieto problémy sme spolu s 
kolegami reagovali návrhom urbanizmu v rámci diplomého seminára.

Súčasťou navrhovanej časti mesta je mestské divadlo. Budova divadla je situo-
vaná na námestí, ktoré prilieha k hlavnej smíchovskej ose vedenej Štefánikovou 
a Nádražnou ulicou, námestie priamo susedí so smíchovským nádražím. Toto 
miesto je významné vysokou koncentráciou obyvateľov vďaka dopravnému 
uzlu, ktorý sa tu nachádza. Okrem vlakového nádražia, ktoré bude prepojené s 
novo navrhovaným autobusovým nádražím v Radlickej ulici, je tu taktiež zas-
távka tramvaje a metra. Námestie je ďalej v priamej náväznosti na náplavku a 
vytvárame z neho prepojenie na Císarskú lúku tvorené lávkou cez umelé ra-
meno rieky. Na námestí je taktiež situovaná radnica na nároroží s Nádražnou 
ulicou. Námestie je ďalej tvorené mestskými domami blokovej zástavby, kde 
vďaka množstvu ľudí a vytvoreným podmienkam vznikne parter so službami 
a obchodom. Navrhované divadlo je situované na ose námestia s priehľadom 
cez foyer od nádražia k pešej lávke na Císarskú lúku.

Divadlo reprezentuje kultúru, je stavbou verejnou. Dopĺňa občiansku 
vybavenosť a svojou vážnosťou je vhodné na solitérne postavenie. 
Výraz budovy vyplýva z optického prepojenia pešej lávky s Nádražnou ulicou, z 
možnosti využiť potenciál výhľadu na Vyšehrad, Císarskú lúku, náplavku a Vlta-
vu, z funkčného usporiadania divadla a materiálovo čerpá inšpiráciu v charak-
tere industriálnej časti Smíchova. Do námestia sa otvára veľkým portálom 
krytým tvarom hľadišta. Cez presklenné foyerje umožnený priehľad na lávku 
naväzujúcu na divadlo. Nad foyer sa nachádza javisko s funkčne naviazaným 
zázemím vytvárajúcim podstavec pre kaviareň s terasou, ktoré vďaka svojej 
polohe využívajú naplno možný výhľad a kontakt s Vyšehradom a Vltavou.











































ZDROJE

http://www.archiweb.cz
http://www.ardaily.com
http://www.praha5.cz

NORMY ČSN

POĎAKOVANIE
Chcel by som veľmi poďakovať za konzultácie a príjemnú at-

mosféru v ateliéri pánovi Rothbauerovi a pánovi Sosnovi
Rád by som poďakoval aj mojím dvom kolegom diplomantom 

za príjemnú spoluprácu počas semestra.
Ďakujem mojej rodine, špeciálne môjmu bratovi, za podporu.


