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Tématem diplomové práce je doplnění městské 
struktury na Smíchově v Praze. Zaměřuje se na 
urbánní kontext, a to s ohledem na budoucí vývoj 
čtvr� , dále pak na samotný dům a jeho typologii. 
Jedná se o komunitní studentské bydlení, které 
prověřuje variabilitu typologie a sdílených prostor.

Pozemek se nachází na rohu ulic Ostrovského 
a Stroupežnického na Smíchově v Praze 5. Sousedí 
s autobusovým terminálem, který je pro městskou 
i pro dálkovou dopravu. Blok je na rozhraní Starého 
Smíchova a brownfi eldu bývalého nákladového 
nádraží Praha- Smíchov, kde by měla vzniknout 
nová městská čtvrť Smíchov City. Koncepce navazu-
je na městskou blokovou strukturu Smíchova. Jako 
hlavní veřejný prostor je navržen pěší bulvár, který 
na sebe váže nové náměs�  Na Knížecí a ús�  do 
dnes nevyužívaného biografu. Blok je již dnes prol-
nutý s veřejným prostorem kolem, a to průchody 
do vnitrobloku. Ve vnitrobloku se nachází veřejná 
vybavenost, jako je kavárna, kvě� nářství, nebo 

tržnice. Charakter průchozího bloku jsem ve svém 
návrhu chtěla zdůraznit. Prodlužuji osu nového 
bulváru tak, že vnitroblokem veřejnost projde až na 
druhý konec bloku, kde vyús�  k pasáži Zlatý Anděl 
a osa dále pokračuje na křižovatku Anděl. V návrhu 
je podpořen i průchod západ-východ, kde stačí 
mezi úrovňové propojení.

Součás�  řešeného území je poliklinika, kterou 
zachovávám. V bloku bourám sklady současné 
tržnice, výduch metra (nahrazen je v novém domě) 
a garážová stání na severu (doplňuji v podzemním 
patře nového domu). Zároveň ve svém návrhu, 
s konceptem průchozího bloku, uvažuji o pro-
bourání průchodů v současné zástavbě v uliční 
úrovni na dvou místech. Propojuji tak nový bulvár 
Smíchov City se Zlatým Andělem.   

Navrhuji vnitroblok jako jakýsi ekoton z hledis-
ka kulturní a sociální ekologie. Rozmanité funkce 
doplňují městský život. Nacházejí se zde prostory, 
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M 1:1500 řešení veřejného prostoru

pro oddych, kulturu nebo sport. Dvorky mají různé 
charaktery. Veřejné průchody jsou nejrozmanitější. 
Polosoukromý vnitroblok pouze pro studenty je vylit 
tartanem a plní funkci mul� funkčního prostoru pro 
rekreaci, s basketbalovým košem, stolním tenisem 
a grillem. 

Ve svém návrhu navazuji na nejstarší domy v bloku,
charakteris� cké pro ně je venkovní chodba tzv. pavlač. 
Je zde patrný jakýsi princip „lepení“ domů na slepé 
fasády. Světlo do bytu přichází přes pavlače nebo je 
komunikační chodba přilepená ke slepé fasádě a do 
bytů se světlo dostává jednodušeji. Navrhuji struktu-
ru, která doplňuje blok a zalepuje slepé fasády domů. 
Využívá k tomu pavlač, která se v některých místech 
mění v uzavřenou chodbu, podle potřeby. Jde tedy 
o blok domů s jednotlivými vstupy, které jsou ale 
propojené poloveřejnou ulicí, pavlačí. Pavlač je ver-
� kální cestou, která propojuje celý soubor.  Je to ul-
ice, která se v průběhu, otevírá, uzavírá, vážou se 
k ní náměs� , terasy a společné prostory. Rigidní mod-

uly bytových jednotek jsou pak rozehrány do pav-
lače ustupujícími zdmi, aby se pavlač nejevila jako 
nekončící chodba s dveřmi od bytů. Zákou�  ustu-
pujících zdí umožňuje zin� mnit jednotlivé vstupy 
do bytů tak, že si je každý může využít a zařídit po-
dle sebe.

V navrženém domě se nachází několik typů by-
tových jednotek. Typy se domem propisují ver-
� kálně. U bytových jednotek, kde není kuchyňka, 
se na patře nachází společná místnost s kuchyní 
a obývacím prostorem, kde je pavlač uzavřená, aby 
byl přístup pohodlnější. 

úrovně standardu bytů:
pro 2 osoby s koupelnou
pro 1  osobu s koupelnou 
pro 1 osobu s koupelnou a kuchyňkou
pokoje pro 2 s koupelnou a kuchyňkou 
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1.01 pronajímatelný prostor
1.02 odpadové kontejnery
1.03 pronajímatelný prostor 
1.04 odpadové kontejnery
1.05. pronajímatelný prostor
1.06-1.09 pronajímatelné prostory
1.10- 1.11 společenská místnost
1.12 odpadové kontejnery
1.13-1.15 pronajímatelné prostory
1.16 odpadové kontejnery
1.17 pronajímatelný prostor
1.18 vstupní hala 
1.19 přednáškový sál
1.20 papírnictví
1.21 kanceláře
1.22 recepce
1.23 vstupní hala
1.24 kantýna
1.25 posilovna
1.26 sál na cvičení
1.27 prádelna
1.28 výduch metra 
1.29 úklidová místnost
1.30-1.31 pronajímatelný prostor 
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návrh se současnou situací budoucí rozvoj čtvr�  s návrhem
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