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Zadání

Diplomová práce se zaměřuje na hledání možných alterna-
tiv využití k oblasti kolem Mariánských hradeb se zvláštním 
zřetelem na jejich bastiony.  Hlavním tématem je „vrstvení“, 
přidávání vrstev nové architektury na starou, hledání nové-
ho přínosu pro okolní město. Podrobně se pak zabývá ná-
vrhem polyfunkčního souboru staveb s převládající funkcí 
bydlení a jeho náležitostí.  
   

Lokalita
Při pozorování charakterů a prostředí kolem Pražského 
hradu nám je na první pohled jasné, že lokalita dokáže být 
jak klidná, soukromá a uzavřená tak hektická, veřejnáa ote-
vřená. V místě parcely se totiž setkávají různé typologie 
města, bloková zástavba Dejvic, zahradní | vilová zástav-
ba Ořechovky a na závěr rostlé struktury kolem Hradčan/
Pražského Hradu. 

V mojí úloze se zabývám vrstvením nového na staré, je pro-
to nutné vymezit správné pojmy a terminologii. Jednotlivé 
bastiony mají své konkrétní názvy a číslování.

Bastion
Je částí opevnění, která vystupuje mimo samotnou hrad-
bu, důvodem pro tuto pozici je jeho strategická poloha vúči 
nepříteli. Umožňuje totiž ostřelování protivníka, který se 
nachází u paty kurtiny - podélné zdi spojující dva bastiony, 
důležitým prvkem bastionu je jeho hrot, ten zamezuje ku-
mulaci vojáků ve slepém bodě a eliminuje tak místa, kam by 
se mohl protivník uchýlit do bezpečí. Bastiony jsou tvořeny 
buďto dutinou, nebo náspem, 

Kurtina
Spojuje dva bastiony a je přímou částí hradby mezi 
střeleckými stanovišti. kurtina je základní součástí ope-
vnění a byla  již součástí středověkých i raně novověkých 
opevnění.

téma | lokalita historie fortifikace varianty obraz domu
Pražské opevnění v jeho nynější podobě vznikalo v době 
během třicetileté války, V některých částech barokní ope-
vnění nahrazovalo původní gotické, jinde vznikalo na zelené 
louce.  Mělo sloužit k obraně Prahy před vpdádem nepřátel, 
ale také jako ochrana interní, tedy císařské moci před měšťa-
ny. Hradby však díky neodbornému návrhu a jejich neúplné 
realizaci byly několikrát opakovaně překonány, následkem 
toho byla Praha dobyta Francouzi, Bavory a Prusy. Fortifik-
ace však procházely vývojem i nadále, byly  vylepšovány a 
nesou si tak sebou prvky, které zde ponechaly i cizí armády. 

Poslední úsvit mělo opevnění na začátku 19. století, kdy bylo 
opraveno, po válce s Prusy postupně však ztratilo svůj forti-
fikační význam. Roku 1866 bylo opevnění oficiálně zrušeno 
a postupně se také začalo bourat bez významějších plánů 
na změnu jejich využití, či jejich nahrazení promenádami 
po vzoru například vídeňské Ringstrasse. Hradby byly pos-
tupně rozprodány městu a měšťanům, v některých částech 
se díky tomu dochovaly, například v oblasti kolem Chotk-
ových sadů, kde také vznikla nová zástavba.

typologie architektura bilanceurbanismus
“Obraz domu” - metoda,  s kterou jsem sie poprvé setkal v 
ateliéru Kuzemenský & Kunarová. Při zkoumání rešerší jsem 
hledal pojítko mezi referencemi a místem, Hradní architekt 
Josip Plečnik byl proto důležitým aspektem mého návrhu. 
Plečnik se velkou měrou podílel na současné vizuální podobě 
prostorů kolem Pražského hradu. Jako inspiraci jsem použil 
jeho dům, kterému se lidově říká “žehlička”. Vrstvení se zde 
projevuje jako “superpozice” hmot, těžké podpírá subtilnější.  

Podobný princip je aplikovaný i na Letohrádku královny 
Anny od architekta Paolo della Stella. U něj jsem se inspirov-
al měděnou střechou, která časem získává zelenou patinu. 

Při analýze území jsem si rozdělil situaci na pět částí - hrad, 
jeho zahrady/sady, bastiony, park a “podhradí”. Tyto char-
aktery pro mě byly nosnou kostrou řešení širšího celku a 
mým cílem bylo je jasně vymezit.

Park

V rámci širšího celku je oblast kolem bastionů nedořešená, 
v jejich blízkosti vznikl park Marie Terezie, jehož hlavní osa 
ústí přímo proti jedné kurtině. Park proto orientuji podél 
bastionů a jako hlavní téma tedy považuji propojení parků 
Marie Terezie a parku Maxe van der Stoela, v ideálním 
případě uzavřením průjezdnosti ulice U Brusnice.

Domy

Na základě předložených argumentů navrhuji na zvolenou 
parcelu 9 bodových domů. Domy svojí polohou reagují na 
osu bastionu Sv. Václava s pořadovým číslem XIV., která je 
rovnoběžná s ulicí U Prašného mostu. Tímto se odkazuji 
na přitomnost bastionu a zároveň definuji polohu objektů 
vůči této ulici. Domy podél ulice U Prašného mostu po vzoru 
činžovních domů na ostatních bastionech, vytváří otevřenou 
stavební/uliční čáru a umožňují tak prostupnost území. 

Partery jsou přístupné ze tří úrovní, které respektují svažitost 
území. Na tuto morfologii reagují i jednotlivé hmoty domů, 
jejichž střešní krajina postupně klesá směrem k Dejvicím.  V 
rámci souboru vznikají tři malé “dvory” které umožňují set-
kávání a vytváří uvnitř dispozice objektů přijemné klima. K 
parku Marie Terezie se obrací soukromé zahrádky a dětstké 
hřiště. Stromy je možné v rámci pěší zóny umisťovat dle li-
bosti, díky dostatečné vrstvě zeminy nad garážemi. 

Ulice Jelení a U Prašného mostu

Profil ulice Jelení jsem zachoval, konkrétně tedy zelený 
tramvajový pás, podél kterého navrhuji novou alej po vzo-
ru ulice Mariánské hradby.  Na druhé straně tramvajového 
pasu  blíž k nové zástavbě narhuji chodník, který umožňuje 
projít podél bastionů až k další tramvajové zastávce. Domy 
jsou z jižní strany lemovány zelení v úrovní parteru a dalším 
stromořadím. 
Průjezdný profil ulice U Prašného mostu byl zúžen ve 
prospěch rozšíření chodníků a parkovací stání jsou nyní v 
podélném směru po obou krajích silnice lemované řadou 
stromů.

Jaká je vhodná typologie na volné parcely kolem Hradu? Co 
se má stát s územím kolem a vně bastionů? 

Společnou diskuzí jsme s diplomanty došli k výčtu několi-
ka typologií, které jsme poté zadali mladším ročníkům ke 
zpracování. Typologie využití jsou následující, stavby pro by-
dlení, pro zdravotnictví a sociální péči a kulturní. Témata se 
posléze dále vyvíjela, ale já jsem zůstal u oněch tří.

Při mých interních úvahách o využití území jsem se řídil 
následujícími kritérii - hygienou, dostupností, dopravní vy-
tížeností, hustotou zalidnění, službami v okolí   

Hygiena

Z pohledu hygienického hlediska se jako nejvhodnější využití 
nabizí architektura s kulturní složkou - například archeo-
logické muzeum, kde hygienické hledisko prostředí nehraje 
tak důležitou roli. Pro stavby zdravotní a sociální péče se mi 
parcela jeví jako nevhodná, hlavně kvůli nadměrnému hluku 
a emisím ze silniční dopravy, které jsou pro zdravotní pobyt 
venku nevhodné. Stavby pro bydlení jsou v tomhle ohledu o 
něco přívětivější.

Dostupnost a dopravní vytíženost

Bastiony, ačkoliv v samém centru jsou vlastně, co se týče pěší 
dostupnosti, poměrně nedostupné, nachází se mezi dvěma 
významnými silničními tahy a v rámci hromadné dopravy 
poblíž dvou tramvajových zastávek, Prašný most a Pražský 
hrad. Stanice metra Hradčanská je, co se týče polohy, příliš 
daleko. Tyto skutečnosti hrály při rozhodování důležitou 
roli, parcela dle mého názoru, není vhodná pro umístění 
kulturních staveb díky její špatné pěší, ale i dopravní dos-
tupnosti. Kulturní stavbu, by bylo možné obsloužit i auto-
mobilovou dopravou, ale vzhledem k poloze vůči už tak vy-
tiženému P. Hradu - hned vedle vysazují autobusy turisty, 
jsem se rozhodl, že umisťovat kulturní stavbu, není vhodné.

Hustota zalidnění a služby

Blízké okolí Pražského hradu trpí nízkou hustotou zalidnění 
a služeb. Z prostředí které se nachází kolem bastionů mám 
pocit, že jsou prázdné a nevyřešené. Jako vhodné se proto 
nabízí území “zalidnit” umístěním obytných domů s doplňk-
ovými službami

Zeleň

Cílené umístění parků a zeleně na bastiony mi díky špatné 
dostupnosti nedává smysl, zeleň zde slouží pouze jako buffer 
mezi dvěma silnicemi. Naopak použití zeleně jako doplnění k 
nějaké funkci ji povyšuje a zpřijemňuje.

Historické jádro Prahy

K historickému jádru Prahy je nutno přistupovat obezřetně 
a citlivými zásahy. Cílem by nicméně neměla být absolutní 
konzervace prostředí, vytváření skanzenu a atrakce pro tu-
risty, jako se tomu děje. Město by mělo sloužit zejména pro 
bydlení a bydlení by mělo být ve vzájemné synergii s jeho 
turistickou složkou. Proto jsem zvolil variantu zobytnění 
oblasti. 

Mým cílem bylo vytvořit město tam kde chybí, vytvořit 
místo, které dá nový význam přilehlým parkům a vnese do 
území nové přiležitosti a služby. V ideálním světě bychom 
se vyvarovali dvoupodlažnímu parkování, které jsem navrhl, 
ale v rámci úlohy mi přišlo jako vhodnější je neignorovat, 
spíš chytře zaintegrovat.

parcela
plocha parcely    11316 m2
zastavěná plocha    7850 m2

plochy HPP (m2)    
byty a komunikace    6436
obchody     602
kavárna     195
kancelářské prostory   1822
(garáže 1PP)    2100
(garáže 2PP)    3905
(kóje a kolárny/kočárkárny)   1811

počet jednotek
2kk   1/6  47-52m2   103 ks
3kk   1/4 61-79 m2   36 ks
3kk   1/3 85-96 m2   26 ks
počet jednotek celkem    165 ks
počet sklepních kójí    163 ks

počet obyvatel 
vztaženo na postel     440osob

parkování

výpočet parkovacích stání byl proveden dle PSP pro zónu 04, pro 
kterou platí redukční koeficient 90% pro bydlení, pro ostatní účely 
užívání jsem uvažoval s minimimální možným počtem stání, který 
je stanoven na 50%

počet navržených parkovacích míst    179 ks
počet navržených uličních stání   40 ks

vázaná stání bydlení     157 ks
návštěvnická stání bydlení    10 ks 
   

vázaná stání ostatních účelů užívání (min)  16 ks
návštěvnická stání ostatních účelů užívání  6 ks
   

Součástí procesu navrhování v ateliéru Císler & Milerová, 
jsou varianty. V případě většího souboru bylo nutné k var-
iantám přistupovat spíše koncepčně a v průběhu prvních 
týdnů bych moje varianty popsal spíše jako vývoj jedno-
ho návrhu. Od začátku semestru jsem si v hlavě postupně 
definoval charakter, který jsem chtěl do projektu bytových 
domů vnést a díky variantám jsem ověřoval provozuscho-
pnost a realizovatelnost. Práce s obrazy je pro mě zásadní.

Parcela se nachází na průsečíku tří typologií městkých struk-
tur. Klasické blokové zástavby, zahradní/vilové a historické 
rostlé struktury. Mým cílem bylo najít společné rysy těchto 
typologií, a vytvořit tak soubor domů, které by mohly sloužit 
jako jejich pojítko. 

Měřítkově jsem měl představu menších objektů, které tvoří 
malé město na bastionu. Mezi nosnou inspiraci bych zařadil 
Leona Kriera  s návrhem Atlantisu, archetypálním pojetím 
města. Ideu “rostlé” struktury bylo nutné ukočírovat.  Pro-
to jsem hledal systém, který by mi umožňoval variabilitu v 
samotných objektech a pocitu jejich náhodnosti.
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