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Rád bych na tomto místě poděkoval lidem,  
kteří mne provázeli a provázejí na nikdy nekončící cestě  

za neustálým sebezdokonalováním a vzděláváním v oboru. 
 

Mé poděkování patří prof. Ing. arch. Bohumilu Fantovi,  
který mne výrazně ovlivnil v průběhu studia na fakultě architektury  

a pak v počátcích mé profesní praxe. 
 

V pedagogické oblasti děkuji doc. Ladislavu Tichému, doc. Václavu Dvořákovi a prof. Mikuláši Hulcovi.  
Ti všichni výrazně formovali mé názory na to „jak učit na škole architektury“.  

Vždy mi také podali pomocnou ruku, čehož si velmi vážím. 
 

Především však děkuji mé ženě Ing. arch. Haně Kotyzové,  
která je nedílnou součástí všech mých prací v oboru  

a vytváří mi dokonalé rodinné zázemí. 
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Tato habilitační práce vznikla propojením teoretické a praktické roviny mých dosavadních činností v oboru. Jde     
o spojení poznatků z vlastní architektonické praxe, spolupráce s dalšími kolegy architekty a v neposlední řadě 
z mého pedagogického působení na fakultě architektury a fakultě stavební ČVUT v Praze.  
 
Úvodní čtyři kapitoly věnuji teoretickým východiskům a osobnostem, které mne formovaly v profesi architekta      
a pedagoga. Sděluji zde mé poznatky, které vyústily v zásady přístupu k navrhování rozličných architektonických 
úloh.  
 
Leitmotivem celé habilitační práce je slovo místo. „Místo určuje děj“, řekl Karel Prager, architekt a vizionář, který 
svoji tvorbou dodnes polarizuje odbornou i laickou veřejnost. Na rozdíl od některých jeho realizací, o tomto 
výroku nelze pochybovat. Místo jako klíčový parametr pro řešení každého architektonického rébusu. Místo, které 
také můžeme nazvat kontextem nebo prostředím. Místo jako základní východisko, to jediné, které je architektovi 
pevně dáno apriori. Ve správně pochopeném a analyzovaném kontextu získává architekt informaci, která ve 
spojení s jeho kreativitou a zkušeností umožňuje nalézt optimální řešení dané úlohy. A naopak, nepochopení 
prostředí, do kterého se stavba umísťuje, nemůže ani přes přítomnost dalších dvou složek návrhového procesu 
vést k uspokojivému výsledku. V případě úspěšné integrace nové stavby do stávajícího prostředí vzniká nová 
kvalita - nové místo. Architektura se tedy z místa rodí a místo utváří. Americký architekt Richard Meier toto 
nazývá „místovostí“. Místovost je to, co dělá prostor místem. Místo = veřejný prostor. Tomuto spojení je 
věnována druhá kapitola. Význam pochopení kontextu prostředí vrcholí ve třetí kapitole při řešení úloh typu 
„nové ve starém“. Ve čtvrté kapitole se věnuji mému pohledu na architekturu, uvádím skupinu osobností, jejichž 
dílo považuji za nejdůležitější pro můj vývoj v oboru.  
Úvodní, teoretickou část práce zakončuji pojednáním o mých dosavadních zkušenostech v roli pedagoga na 
vysoké škole. Na fakultách architektury a stavební ČVUT v Praze působím 17 let a zaměřuji se na ateliérovou 
tvorbu, kde se snažím studentům předávat mé zkušenosti z praxe. 
 
Pátá kapitola obsahuje autorské soubory s označením A-E s vybranými významnými architektonickými 
realizacemi, projekty a soutěžemi. Soubory jsou členěny od větších celků [veřejný prostor], přes typologicky 
členěné, vybrané stavby, až k interiéru a designu. Zahrnují tedy široký okruh témat, kterým jsem se v období let 
2000-2015 věnoval. Na uvedených příkladech prezentuji především význam kontextu pro zdařilý výsledek díla. 
Další komentovanou a samozřejmou součástí architektonického navrhování je jednoznačná idea konceptu řešení, 
kterou se snažím udržet po celou dobu návrhového procesu. Koncept v sobě zahrnuje veškeré architektonické 
„nástroje“, od kompozičních principů až k použitým materiálům a barevnosti. Mezi kritéria, která akcentuji, patří i 
množina vlastností stavby, kterou bych nazval „spokojenost klienta“. Řadím sem především funkční provozní 
řešení, uživatelskou přívětivost stavby, ekonomiku výstavby a provozu, trvanlivost použitých materiálů, 
nenáročnou údržbu, ale v neposlední řadě také neokázalost a nadčasovost výrazu.     
 
V šesté, poslední kapitole následuje soubor F, který je věnován realizacím, na kterých jsem měl tu čest 
spolupracovat s profesorem Bohumilem Fantou [1942-2011]. Vybrané realizace menšího rozsahu, ale o to většího 
významu, jsou věnovány tématu „nové ve starém”, které bylo doménou pana profesora. Díky spolupráci s ním 
jsem měl unikátní příležitost být účasten úloh ve velmi atraktivním a náročném prostředí významných 
památkových objektů, jako je Betlémská kaple nebo katedrála sv. Víta. 
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obr. 01                                                                                                                                                                                               zdroj: autor 
BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013, Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová  
Jižní balkon  
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1. Místo jako klíčový faktor v procesu architektonického návrhu 
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Architektura se během historie vyvíjela různým tempem, architekti v různých epochách přikládali význam různým 
faktorům. Pojmy jako funkce, estetika a forma se prolínaly s proměnlivým důrazem na některý z nich. Ale 
všudypřítomnou otázku umístění stavby, její polohy v rámci prostředí - krajiny nebo stávající zastavěné struktury - 
můžeme označit za klíčový článek spojující úsilí architektů o integraci, která vede k úspěchu jejich díla. A to napříč 
dějinami. 
 
Otázka první: Z čeho vyrůstá kvalitní architektura?  
Jde v každém případě o reakci na místo, prostředí, klima, lidské možnosti, představy a potřeby. Každá nová stavba 
vstupuje do již existující situace zformované přírodou nebo lidmi. Je zjevné, že pojmy místo a účel určují základní 
mantinely architektonického návrhu. Účel stavby a prostředí pro ni jsou dvě věci, které architekt obdrží v počátku 
práce. Jasná definice programu a funkce je buď předložena přímo při zadání zakázky, nebo je vyústěním konzultací 
architekta s klientem. Naproti tomu analýzu pozemku zpravidla provádí architekt sám. Ze správnosti závěrů z 
„průzkumu existujícího místa“ se odvíjí jeho další směřování v návrhovém procesu. Lze říci, že jako ve filosofii 
správně položená otázka již v sobě skrývá odpověď, tak v architektuře je správné pochopení místa klíčem 
k výsledku.  
 
Otázka správnosti interpretace místa architektem není jednoduchá, každý tvůrce do své analýzy promítá své 
zkušenosti, cit, intuici atd. Např. v soutěžích je různorodost přístupu a pochopení lokality zřetelně pozorovatelná, 
aniž by bylo možné říci, kdo je objektivně nejblíže pravdě.  
 
Velmi rozdílný způsob „nakládání s místem“ můžeme ilustrovat na dílech předních světových současných 
architektů.  
 
Otázka druhá: Na prvním místě by měla být ohleduplnost? 
Platí tato věta v architektuře? Odpověď na zdánlivě triviální otázku není jednoduchá. Lidské stavění je nikdy 
nekončící proces, který připomíná procesy v přírodě. Lidé od pradávna stavějí, přestavují, bourají staré a budují 
nové. Malé stavby ustupují velkým, původní místa nahrazují nová. Je to přirozený proces vývoje, který s sebou 
nese i destrukci a přetváření starého. Přesto se domnívám, že architekt by měl postupovat ohleduplně a pečlivě 
vážit, zda jeho přidaná hodnota převažuje nad ztrátou hodnot původních.  
 
Ideálním příkladem pro ilustraci je projekt rekonstrukce Vojenského muzea v Drážďanech od Daniela Libeskinda 
z roku 2011. Radikální přestavba budovy původní zbrojnice z 19. století, kterou autor doslova rozetnul ve dví          
a vložil do ní obrovský klín z oceli a skla.  
 
Vidíme zde dva možné úhly pohledu na tento tvůrčí čin: 
Pohled první: Velmi silný autorský rukopis prozrazující velké sebevědomí a umění autora přinesl celému muzeu 
nový rozměr. Šokující razance, s jakou současná architektura vstupuje do té historické, činí celé místo emočně 
velmi vypjaté, což je ve shodě se zacílením místa na vojenství a historii válečných konfliktů. 
Pohled druhý: Přestavba naprosto zničila neoklasicistní budovu zbrojnice. Její podstata byla redukována na pouhý 
komparz, kulisu k nové hře. Hře, ve které má jen podřadnou roli. Její bývalá symetrie a elegance je nenávratně 
pryč. 
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obr.02                                                                                                                                                 zdroj: libeskind.com / zaha-hadid.com                                                                                                         
MILITARI HISTORY MUSEUM, Drážďany, Německo, 2011, Daniel Libeskind 
MESSNER MOUNTAIN MUZEUM CORONES, Plan de Corones, Itálie, 2013, Zaha Hadid 
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Libeskindovo zvolené řešení nebylo vyvolané potřebou prostoru (komplex budov je rozsáhlý a pro novou 
architekturu by se jistě volné místo našlo). Architekt „chtěl řezat do živého“. Je to ukázka schopností, 
technologické vyspělosti, moci a síly. Ale ohleduplnost zde nehledejme. Pokud sledujeme Libeskindovy stavby, 
vidíme, že otázku místa vnímá v prvé řadě jako příležitost. Příležitost uplatnit svůj vyhraněný autorský rukopis. 
Příležitost transformovat původní místo ve zcela nové, s jinými kvalitami, projektované jeho optikou. 
 
Tento přístup je jasně patrný také z tvorby nejslavnější architektky všech dob, kterou bezesporu byla Zaha Hadid. 
Jedna z posledních realizací - Messner Mountain Museum Corones z let 2013-2015 - navozuje podobné úvahy jako 
v případě Drážďan. Jen starou budovu nahradila hora. Koncepce stavby spočívá v tom, že se vršek hory odtěží, 
poté se provede masivní železobetonový objekt (s tím nejhorším možným poměrem objem/povrch), a následně se 
stavba zpět zasype původními kameny. Každému je jasné, že takto se na horách nestaví. Navíc v dnešní době plné 
ohledů na přírodu, krajinu a ekologii. Je to opět demonstrace síly, která je využita pro výchozí ideu. A v její 
prospěch je zatlačena do kouta řada logických argumentů.   
 
Oba autoři patří mezi ty architekty - hvězdy, které si investoři objednávají s tím, že chtějí něco od nich. Je to 
paralela s malíři nebo sochaři. Můžeme namítnout, že tomu tak bylo vždy. Bylo, ale zatímco sochu i obraz lze 
přenést, stavbu nikoliv. Architektura je nejvíce ze všech složek umění navázána na místo. 
 
Jako protiklad k tomuto způsobu uvažování bych postavil tvorbu dvou jiných špičkových architektů - Normana 
Fostera a Renza Piana. Výběr právě této velmi odlišné dvojice spočívá v tom, že oba jsou mistry v pochopení 
lokality. Oba tvoří výrazná a originální díla na mnoha místech zeměkoule. Ani jeden z nich ale není v zajetí svého 
rukopisu. Na každé jejich nové stavbě vidíme úžasnou schopnost vcítit se do místa, podnebí, kulturního okruhu, 
místních tradic. Současně zde vnímáme přítomnost jakési „inženýrské základny“ v tom nejlepším smyslu slova, 
která ústí ve špičkový návrh konstrukce a technického řešení. 
 
Fosterův projekt Hearst Tower v New Yorku z let 2000-2006 je rovněž velmi radikální přestavbou původní budovy.  
Přestože původní stavba byla až na její obálku prakticky zcela odstraněna a ve výsledku zaujala místo jakéhosi 
„soklu“ pro nově dostavovaný mrakodrap, jasně zde cítíme velkou ohleduplnost. Návrh ponechal objem původní 
stavby, její „komunikaci“ s okolními ulicemi. Původní obvodové zdi pak vymezily nádhernou vstupní halu nového 
komplexu. Podobně jako Fosterův Reichstag v Berlíně i zde v New-yorku vidíme naprosté pochopení starého, 
které je v prezizní komplexnosti přístupu doplněno o to nové.   
 
Renzo Piano a jeho Whitney museum na břehu Hudson River v Ney Yorku z roku 2015 je ukázkovou realizací 
v tom, jakým způsobem reaguje architektura budovy na její situaci. Od řeky vidíme přímočarou reakci na výšku 
okolní zástavby, směrem opačným se stavba otevírá k parku High Line terasami, které se měřítkem jasně hlásí 
k okolní drobně členěné zástavbě. Architektura je tak prostá a neokázalá na jedné straně a současně tak 
monumentální na straně druhé, že člověk přemýšlí, jak je to možné. Prakticky ihned od svého dokončení působí, 
jako by tam stála nejméně sto let. Citlivá práce v parterové části definuje nová místa pro setkávání. Piano 
dokazuje, že se stavbami muzeí a galerií má obrovské zkušenosti. 40 let již uplynulo od výstavby Centre Pompidou 
v Paříži a Renzo Piano je stále na špici vývoje v oboru. 
Piano i Foster ukazují, že věta o ohleduplnosti k místu z úvodu kapitoly není mrtvá. A to je dobrá zpráva. 
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obr.03                                                                                                                                           zdroj: fosterandpartners.com / rpbw.com                                                                                                     
HEARST TOWER, Manhattan, New York, 2006, Foster + Partners 
WHITNEY MUSEUM, New York, 2006, Renzo Piano Building Workshop 
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Otázka třetí: Existuje dobrá architektura na špatném místě? 
Jednoduchá a zdánlivě banální otázka. Nebo je to tak, že místo je dobré nebo špatné podle toho, jaká jej 
obklopuje architektura? Místo určuje děj. Pragerova věta neznamená, že na určitém místě je možné navrhovat 
stavby jen s určitou funkcí. Prager měl na mysli, že lokalita je tou konstantou, která při správném výkladu otevře 
cestu ke správnému řešení. Na druhou stranu je zjevné, že některá místa svojí povahou „předurčují“ funkci svým 
budoucím stavbám. Proluku ve frontě historického náměstí těžko zaplníme výrobní halou.      
 
Otázka čtvrtá: Může existovat architektura bez kontaktu s místem? 
Domnívám se, že ne. Pokud objekt nepotřebuje konkrétní místo, nejde o architekturu, ale o design či jinou oblast 
tvorby. Zajímavou definici architektury jsem slyšel od architekta Radima Pelčáka „Architektura se od stavitelství 
liší tím, že na ní můžeme pozorovat přenášení sil“. Neřekl bych, že je to dogma, ale i v této větě cítíme odkaz na 
místo, gravitaci, spojení se zemí. V této souvislosti lze zmínit diskuze o stavbě, která zatím neexistuje, ale vyvolala 
již spoustu vášní. V českých médiích již mnohokrát zaznělo: Jestliže nelze slavnou neexistující Kaplického knihovnu 
postavit na Letné, tak ji postavíme jinde. Architektura je tady vnímána jako „výrobek“, kus nábytku, který lze 
přemísťovat na libovolné místo. Jistě, v diskusích zaznívají slova neodborné části veřejnosti, ale naznačují velký 
posun ve vnímání architektury. V minulosti ale byly tyto úvahy nemyslitelné. Dnes, v době dokonalých vizualizací 
některé domy zestárnou dříve, než jsou vůbec postaveny.  
 
Otázka pátá: Vytváří „krásná“ architektura „krásné“ místo? 
Slovo krása je krásné, ale dnes jako bychom se za něj v architektuře styděli. A nejen v ní. Týká se to i designu, 
např. automobilů. Všechna nová auta jsou moderní, ale jsou i krásná? A měla by být? A měly by být krásné domy? 
Domnívám se, že ano. V současné české architektuře je krásy pomálu. Pokud bych měl jmenovat nejkrásnější 
českou stavbu z druhé poloviny 20. století, tak volím Fragnerovu stavbu Rektorského křídla Karolina. V současné 
architektuře nad krásou převládají jiné priority. Stavby nás šokují, provokují, budí úžas, vyplňují mezery mezi tím, 
co už známe. Prostá krása dokonalých proporcí a formy se vytrácí. Není důležitá, nikdo ji nepožaduje a málokdo je 
schopen ji nabídnout. A nově utvářená místa tím samozřejmě trpí. S problémem krásy v současné architektuře 
souvisí i rozchod architektů s umělci a obecně trend vysoké specializace lidí ve všech oborech, architekturu 
nevyjímaje.   
 
Otázka šestá: Jakou roli hraje paměť místa? 
Umění stárnout je dalším fenoménem architektury, jehož význam se proměňuje v čase. Historické kamenné 
stavby jsou z dnešního pohledu věčné. Současná architektura využívá spoustu materiálových řešení s omezenou 
životností. Tím se rovněž posouvá od něčeho kdysi tak trvalého směrem k pomíjivému, obnovitelnému, 
přeměnitelnému. Vznikají univerzální, flexibilní stavby pokryté závěsovými fasádami. Tyto objekty mohu sloužit 
různým účelům v průběhu svého života. Při prvních projevech stárnutí či neaktuálnosti výrazu je stačí převléci do 
nového kabátu. Genius loci neboli duch místa ale tvoří z velké části právě jeho historie a stálost, resp. neměnnost. 
Tu v urbanizovaném prostoru největší mírou utváří kvalita staveb. Úloha analýzy místa a správně vyvozených 
závěrů z ní se stěžejním způsobem podílí na vzniku každé kvalitní architektury. Ukazuje se, že tato fáze je pro 
konečnou podobu a fungování díla nenahraditelná. Její podcenění či nezvládnutí okamžitě vyplouvá navenek a 
sebeambicióznější architektura začíná strádat. Stavby, které nesrostou s místem, ze kterého vzešly, jsou 
promarněnou příležitostí k vytvoření nového místa. 
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obr.04                                                                                                                                                  zdroj: MAFRA, Slavomír Kubeš / autor 
MODEL PROJEKTU NÁRODNÍ KNIHOVNY, Letná, Praha, 2007, Jan Kaplický / FUTURE SYSTEMS 
REKTORSKÉ KŘÍDLO KAROLINA, Praha, 1968, Jaroslav Fragner  
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2. „Místo“ jako veřejný prostor 
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Veřejný prostor jako interiér města  
Jako první věc, která mne napadá v souvislosti s utvářením veřejných prostranství je fakt, že jde o úlohy typicky 
architektonické, v mnohém velmi blízké navrhování objektů. Veřejný prostor vnímaný pohledem architekta bych 
analogicky přirovnal k interiéru. Veřejný prostor je pro mne interiérem zastavěného prostředí. Vzájemnou analogii 
mezi částí města a domu podporují podobné výrazové prostředky při jejich utváření. Ulice mohou představovat 
chodby a galerie, náměstí pak sály a salóny. Měřítko je odlišné, ale principy řešení zůstávají. Pro utváření „místa“ 
ve veřejném prostoru platí stejná pravidla jako pro každou architekturu. Jde o komplexní záležitost, na jejímž 
konci je funkční architektura pro člověka. Hlediska provozní a estetická by proto měla jít ruku v ruce. Veřejný 
prostor podobně jako místnost či komunikace v domě někam vede, má nějakou funkci a něco se v něm odehrává. 
Podobně jako jednotlivé místnosti mají svůj účel, je tomu stejně i v exteriérech našich měst. Někde je potřeba 
člověka urychlit, aby jen prošel, někde je prostor pro zastavení, shromažďování, odpočinek atd. Stejně jako 
v interiérech budov architekt musí tyto požadované funkce podpořit výrazovými prostředky, navodit potřebnou 
atmosféru, umožnit jednoduchou orientaci, usnadnit údržbu, podpořit bezpečnost atd.  
Slavná i méně známá náměstí a bulváry prověřené historií jsou pro mne inspirací k pochopení stěžejních vlastností 
veřejného „místa“ prostranství. Prozrazují mi své charakteristiky, které jim zajistily bezproblémové fungování a 
plnění rozličných funkcí po celá století. Je zjevné, že hlavní požadavky na veřejný prostor zůstávají i ve stále 
měnícím se světě paradoxně bez významnějších rozdílů. Příkladem mohou být náměstí rozvržená ve středověku, 
která bez problémů slouží svému účelu i dnes. Stejně jako ty historické, tak i nejzdařilejší realizace nových 
veřejných prostorů a úspěšné modernizace těch původních ukazují, že výtvarné řešení musí sledovat provozní 
charakteristiky daného místa. Právě u těch nejzdařilejších ukázek můžeme sledovat trendy v této oblasti, kterými 
jsou „zútulňování“ veřejného prostoru a zvyšování jeho atraktivity pro aktivní pobyt lidí.  
 
Provoz jako DNA veřejného prostoru 
Podoba veřejného prostoru - jeho forma, proporce, prostorové a v neposlední řadě výtvarné řešení - vycházela od 
nepaměti především z pohybu lidí, vozů a později všech myslitelných druhů dopravy. Člověk jako cílový uživatel. 
Jeho fyzická velikost, rychlost pohybu a smyslová orientace - to jsou základní složky, na kterých je podoba 
veřejného prostoru postavena. Pohyb lidí a později dopravních prostředků všeho druhu byl a je klíčový nejen pro 
celkový rozvrh, ale může být využit také jako primární východisko pro definitivní výtvarnou podobu veřejného 
prostoru. Otázka hierarchie dopravy je klíčová. Na prvním místě by měl být vždy člověk - pěšák. Zklidňování 
motorové dopravy jednoznačně vede ke zkvalitňování veřejných prostorů. Opojení člověka mobilitou, která 
dominovala celému 20. století, se pomalu vytrácí. Dnešní lidé ve vyspělém světě stále úzkostlivěji měří svůj volný 
čas a nechtějí jej trávit v dopravních prostředcích. Trend je jasný: maximálně efektivní hromadná doprava a návrat 
k přirozenému pohybu. To je současný motor utváření městských prostorů pro širokou veřejnost.  
 
Provozní souvislosti jako hlavní nástroj pro tvorbu místa/veřejného prostoru  
a možné východisko pro jeho výtvarné řešení.  
Použití materiálů, barev, struktur, prvků - to vše velmi často respektuje právě provozní souvislosti. Současně je to 
cesta, jak propojit historii se současností a stále se měnícími nároky na veřejný prostor. Směry pohybu a toky lidí 
jsou určující pro logické použití architektonických nástrojů, kterými architekti utváří interiéry měst a vesnic. 
Výtvarná složka návrhu je zde významným činitelem pro zintenzivnění vztahu člověka a veřejného prostoru,  
pomáhá mu při jeho pohybu, může jej intuitivně vést, přispívá k jeho orientaci a tím jej zbavuje stresu. 
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obr.05                                                                                                                                                                                                zdroj: autor                                                                                                         
ANALOGIE ČÁSTÍ DOMU A MĚSTA, 2016, Jaroslav Daďa 
Veřejný prostor jako interiér města 
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Veřejný prostor 3 x jinak 
Téma vztahu výtvarného řešení místa a jeho provozních souvislostí bych rád uvedl na třech příkladech 
respektovaných světových prostranství.  
 
Příklad první: Lidé a koně    
( Itálie / Siena / Piazza del Campo ) od 12. stol. 
První příklad nás zavádí do italské Sieny. Hlavní náměstí Piazza del Campo je bezesporu jedním z nejkrásnějších 
veřejných prostorů na světě. V čem spočívá jeho přitažlivost? Podle mého názoru, tento prostor zhmotňuje 
pomocí architektonických prostředků události, které se v něm již od středověku odehrávají. Klišé jednoty funkce a 
formy je zde naplněno nebývalým způsobem. Nakloněná, do mušle tvarovaná je vlastní plocha náměstí. Využívá 
přirozené deprese vytvořené spojením tří kopců, na kterých město stojí, což je prvek s velkým scénickým účinkem. 
Dlažba z tradičních cihel kladených na rybinu je členěná travertinovými žebry, které rozdělují vnitřní plochu 
náměstí na 9 dílů s odkazem na tzv. vládu devíti ve 13. století.  
Siena rovná se Palio. Tak se jmenuje dostihový závod konající se ve městě každoročně již od roku 1664. Vášnivý 
dostih, kdy koně obíhají prostor náměstí po jeho obvodu a jejich kopyta drtí navezenou vrstvu jílu. Právě koně a 
lidé určují kompozici tohoto prostoru. Lidé uvnitř a v okolních oknech shlížejí na úprk koní ve vymezeném 
koridoru. Ten v čase mimo Palio slouží jako přirozená plocha pro korzo a vstupy do paláců po vnější linii náměstí. 
Vnitřní plocha svojí uceleností podpořenou sbíháním žeber uvolňuje pobývání návštěvníků a svojí na jedné straně 
„všesměrností“ neklade žádné překážky v pohybu, na druhé straně svým sklonem vytváří přirozené hlediště, které 
vybízí ke spočinutí.  
Profil a struktura Piazza del Campo nebyly stanoveny předem, nýbrž byly formovány v průběhu času, a to 
prostřednictvím vládních zákonů města, které definovaly prostor a určily podobu paláců, které jej obklopují. 
Náměstí je skvostně zařízeným salonem pro život obyvatel a návštěvníků tohoto nádherného města. 
 
Příklad druhý: Zrcadlení bytí    
( Francie / Marseille / Vieux-Port ) od 2013 
Druhým příkladem je Starý přístav v Marseille. Obrovský prostor, který byl přirozeným centrem města již od 
starověku. Přes bohatou námořní historii je dnes užíván jako marína pro výletní lodě a kotvení jachet. Od roku 
2013 je lem přístavu určen výhradně pro pěší.  
V soutěži na tuto novou úpravu zvítězil návrh francouzského zahradního architekta Michela Desvigne a kanceláře 
Foster + Partners. Vítězný návrh sjednotil celý prostor a vytěsnil z něj veškerou motorovou dopravu. Plocha lemu 
byla upravena z desek světle zbarvené žuly, která je ozvěnou odstínu původní vápencové dlažby, použitý materiál 
má ale hrubou texturu, která zaručí jeho velkou odolnost proti opotřebení. Návrh eliminoval obrubníky s cílem 
zlepšit prostupnost, rovněž použité litinové sloupky jsou vyměnitelné pro maximální flexibilitu prostranství. Na 
prominentním východním okraji přístavu Foster umístil dramatickou žiletku z reflexní nerezové oceli. Jde o 
flexibilní přístřeší - pavilon - pro různé události.  Otevřená stavba o rozměrech 46 x 22m - s plochou střechou 
nesenou štíhlými pilíři - má leštěný, zrcadlový povrch, který odráží okolní přístav a pohyb lidí v něm. Po obvodu se 
střecha zužuje směrem k okrajům, čímž se minimalizuje její profil a snižuje vizuální dopad struktury na okolí.  
Norman Foster správně pochopil genius loci starobylého místa. Velkorysou a jednoduchou úpravou celý prostor 
zcelil a vytvořil velkolepé korzo pro ničím nerušený pohyb velkého množství lidí. Zrcadlová deska pavilonu ještě 
lidi zmnožuje a podporuje celkový záměr. Výtvarné řešení je zde přímo v souladu s provozem. 
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obr.06                                                                                                                                         zdroj: foto Kevin Heggle / foto Nigel Young 
PIAZZA DEL CAMPO, Siena, Itálie  
VIEUX-PORT, Marseille, Francie, 2003, Foster + Partners  
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Příklad třetí: Návrat k chůzi    
( USA / New York City / The High Line ) od 2006 
Třetím příkladem je známý New-yorský High Line park, který vznikl ve stopě bývalé železniční vlečky West Side 
Line. Celou filosofii parku vnímám jako velkolepý návrat zpět k přirozenému pohybu lidí v rámci města. Je zde cítit 
touha obyvatelů New Yorku po přírodě a běžné chůzi. Také tady jasně vidíme, jak výtvarné řešení parku vychází a 
respektuje původní železniční linii. Použité výrazové prostředky zřetelně odrážejí minulost, zachovávají její stopu, 
čímž zajišťují tolik potřebnou kontinuitu místa pro uživatele. Design mobiliáře, vybavení a volba pochozích ploch 
podporují „liniovitost“ parku a mísí v sobě stopy průmyslové techniky na jedné straně a jakési revolty, či uvolnění 
na straně druhé. Lidé se zde cítí dobře, protože vnímají tradici místa a současně konzumují benefity rozhledů a 
všudypřítomnou zeleň. Park je velmi bezpečný, což mu zaručují pohledy z okolních budov, absence vysokých 
stromů a v neposlední řadě vysoká návštěvnost. Park je natolik navštěvovaný, že na jeho trase začínají vznikat 
významné budovy. Příkladem může být již zmiňované Whitney muzeum od Renza Piana. Budova se do parku 
otevírá pobytovými terasami, které přinášejí zcela nový impulz do galerijních staveb. Jsme tak svědky toho, že 
původní železniční vlečka, která se musela vyhýbat důležitým stavbám na své trase, poskytla po konci své 
existence stopu pro nový veřejný prostor, jenž nabyl takového významu, že se mu nyní naopak důležité stavby 
přizpůsobují. 
 
Pochopení provozních souvislostí je klíčem k řešení veřejného prostoru. Pokud tyto souvislosti architekti využijí 
současně pro zformování jeho výtvarné podoby, pak jsou položeny kvalitní základy pro vznik úspěšného nového 
místa. 
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obr.07                                                                                                                    zdroj: James Corner field operation / foto Tim Schenck 
THE HIGH LINE PARK, New York, USA, od 2006 
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3. Význam pochopení místa v úlohách „nové ve starém“  
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Jakékoliv nově vznikající architektonické dílo bylo, je a vždy bude zásahem do již existujícího prostředí. 
V  minulosti tímto prostředím - místem - byla převážně krajina či příroda, zprvu nedotčená. Postupem lidského 
vývoje se krajina přetvářela v důsledku stavební činnosti. V dnešní době je již např. evropský prostor natolik 
zahuštěn zásahy člověka, že je prakticky jakýkoliv nový záměr konfrontován s existující zástavbou. Je proto nutné 
téma vymezit.  
 
Definice „nového ve starém“ 
Definoval bych proto sledovanou problematiku jako případ konfrontace nově vznikajícího architektonického díla 
s prostředím významně starším. Současně toto prostředí disponuje architektonickou hodnotou, a to buď 
památkovou - stavby či soubory pod památkovou ochranou, nebo hodnotou historickou. Je zřejmé, že 
v uvedených případech je ve hře vysoká kvalita „místa“, kterou je možné novým vstupem poškodit nebo posunout 
na novou, vyšší úroveň a vytvořit nové „místo“. 
Problematika nových zásahů do existující struktury je stará jako samotné stavění. Mnoho skvělých renesančních 
architektů v historii rozvinulo svůj talent při práci v historickém prostředí, jmenujme např. Brunelleschiho, 
Albertiho, Bramanteho či Palladia, v baroku pak např. Borrominiho. Ti všichni stavěli v existujících strukturách. 
Značného významu sledovaná problematika nabírá v 19. století a její dějiny prakticky kopírují dějiny památkové 
péče. Ve 20. století je téma „nové a staré“ všudypřítomné v případech staveb umísťovaných do stávajících 
sídelních struktur.  
 
Praha jako učebnice  
Různé pohledy na toto téma mohu ilustrovat na příkladu několika vybraných staveb v Praze. Praha a její stavební 
vývoj v průběhu 20. století je rozsáhlou učebnicí na dané téma. Od Štencova k Tančícímu domu se v průběhu 
jednoho století proměňoval obraz města, z původních míst vznikala místa nová, do historické struktury vnikaly 
stavby reprezentující nové architektonické směry. Unikátní architektonická a historická hodnota Prahy byla 
v konfrontaci s bouřlivými společensko-politickými změnami v průběhu 20. století vystavena mnoha zkouškám. 
Výsledkem je paleta snad všech příkladů, jak může nová výstavba v historickém prostředí vypadat. Novostavby z 
počátku 20. století se navíc pro stavby z jejího závěru stávají historickým prostředím. Na řadě pražských příkladů 
je možné přiblížit problematiku daného tématu a vysledovat obecnější zásady v přístupu k nové architektuře 
umísťované do prostředí s architekturou významně starší. Je evidentní, že správné pochopení místa je alfou a 
omegou pro úspěch čehokoliv nového ve starém.     
Otázka podoby nové výstavby v historickém prostředí nabývá na významu s počátkem 20. století, kdy naopak 
odchází ze scény éra velkých slohů a jejich metamorfóz v 19. století. Předchozí vývojové etapy architektury 
vynikaly jistotou, v jakém slohu stavět a umísťovaly své stavby mezi starší objekty z dnešního pohledu s těžko 
pochopitelnou samozřejmostí. To platí především o renesančních a barokních stavbách, které vstupovaly do 
gotické struktury města. Samozřejmě docházelo také ke kolizím v objemu či siluetě, nikoliv však v architektonické 
mluvě. Jako příklad je možné uvést komplex Klementina, které svými rozměry ostře zasáhlo do tehdejší drobné 
struktury města. Postavme se však dnes na hranu Pražského hradu a pozorujme panorama města. Klementinum 
na nás ve srovnání s některými stavbami 20. století působí naprosto přirozeně. Příklad Klementina ukazuje další 
komplikující faktor při posuzování stavby a jejího prostředí, které se mění a utváří v čase a tím sledované stavbě 
může pomáhat nebo naopak škodit.  Pokud jde o přístup architekta k tématu „nové ve starém“, již v r. 1966 píše 
Oldřich Dostál ve stati Česká architektura a historické prostředí: „V současné době není oproti letům nedávno  
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obr.08                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ŠTENCŮV DŮM, Praha, Otakar Novotný, 1911 
Průčelí do Salvátorské ulice 
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minulým mezi našimi architekty a pracovníky památkové péče již žádné pochybnosti o tom, že nová výstavba 
v historickém prostředí má nést charakter plně novodobý, má být plně svébytnou ve smyslu soudobého 
architektonického projevu a nemá se uchylovat k žádným tradicionálním a natož pak historizujícím tendencím“ 
(Architektura ČSSR, ročník XXIV). Srovnejme tato slova s diskusemi a konečně i s realizací hotelu Four Seasons na 
Alšově nábřeží v samém závěru minulého století. Po několika soutěžích, pod velkým tlakem pražských památkářů 
nakonec vznikl hotel s podivným designem, jehož doba vzniku je maskována a jeho hmota striktně podřízena 
pohledům z Pražského hradu. 
 
Štencův a Tančící dům jsou dvě významné pražské stavby ze začátku a z konce 20. století, jejichž tvůrci zápasili 
v podstatě s identickým prostředím - bohatě dekorovanou architekturou z 19. století. Dva příklady, dva naprosto 
odlišné koncepty. Dělí je bezmála sto let a přece svoji kvalitou, způsobem, kterým vrostly do okolního prostředí, 
dokazují, že pozoruhodných výsledků se lze dopracovat různými cestami. Plochý, úsporně elegantní obal Štencova 
domu na jedné straně, Gehryho erupce pohybu a emocí na straně druhé.  
 
Od Štencova k Tančícímu domu 
 
Novotného Štencům dům 
Jedním z vrcholů pražské moderny je dům nakladatele uměleckých publikací Jana Štence v Salvátorské ulici na 
Starém městě. Elegantní cihlová fasáda je rozdělena na dva celky, které svou velikostí odpovídají běžné šíři okolní 
zástavby z 19. stol. (jak tuto jednoduchou fintu postrádáme při pohledu na Palác Myslbek z ulice Na příkopech, 
kde horizontálně pojatá fasáda táhnoucí se přes tři obvyklé parcely vnáší do prostoru ulice jiné měřítko a působí 
disharmonicky). Na levé straně průčelí Štencova domu je zřejmá reakce autora na rizalit vedlejšího domu, na který 
architekt odpovídá také rizalitem zakončeným půlkruhově zaklenutou nikou, která je navíc ve stejné výšce a 
stejného rozměru jako okno sousedního domu. Podobnou reakci můžeme vysledovat na opačné straně, kde 
čtvrtkruhově zakončený balkon nalézá odezvu ve vedlejším neobarokním štítě. Nižší parter domu je pak opticky 
zvýšen propíchnutím pilastrů skrze římsu a jejich zahrocením, které zachází až nad úroveň parapetů oken ve 2. 
podlaží. Jde nesporně o ukázkový příklad harmonického zařazení stavby s odlišnou koncepcí a materiály do 
okolního prostředí.  
  
Gočárova Staroměstská radnice /soutěžní návrh/ 
Je prvním výrazným útokem nové architektury na historické jádro Prahy. Hmotově zajímavé řešení svým objemem 
prudce koliduje - v poměru ke své velikosti - s „drobnými“ dominantami náměstí, kostelem sv. Mikuláše či 
Staroměstskou věží. Návrh zcela přehodnocuje historické jádro Starého města a je podobně útočným jako 
pozdější Le Corbusierem ovlivněná studie architekta Josefa Havlíčka „Projekt přestavby Starého města“ z roku 
1943. Je zajímavé, že tuto studii najdeme v mnoha významných publikacích bez jasného kritického postoje. 
 
Gočárův obchodní dům u Černé Matky boží  
Situovaný v čele malého náměstíčka mezi Ovocným trhem a Celetnou ulicí je nejvýznamnější pražskou konfrontací 
kubismu a historického jádra. Gočárův projev není tak stylově vyhraněný jako pražská díla Josefa Chochola. Objekt 
je mistrnou směsicí tradičního rozvrhu fasády, moderní konstrukce a prosvětlení interiéru. Korunní římsa 
obsahuje svébytně pojatý zubořez, meziokenní pilíře čtvrtého patra mají svislé rýhování, které je ozvěnou kanelur.  
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obr.09                                                                                                                                                                             zdroj: www.prague.eu 
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ, Ovocný trh, Praha, 1912, Josef Gočár 
Nároží do Ovocného trhu 
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Celkově působí stavba mohutným dojmem, vyložení masivních říms je větší než u sousedních objektů. Objekt 
prozrazuje na fasádě svoji skeletovou konstrukci, obrovská chicagská okna střídají subtilní meziokenní pilíře. Právě 
členění oken s velkými plochami skla poněkud problematizuje měřítko fasády vzhledem k sousednímu domu 
v Celetné ulici. Stavba je ukázkou sebevědomě pojaté architektury, která vstupuje do historického prostředí 
s cílem ne se před ním sklánět, ale naopak mu dominovat. Objekt suverénně ovládá daný prostor a stal se 
významným orientačním a pozoruhodným bodem na Královské cestě. Dům u Černé matky boží odmítl roli 
pouhého komparsu v představení plném hereckých legend a zaujal v něm naopak hlavní roli. 
 
Plečnikův hrad 
Josip Plečnik a jeho práce na hradě Pražském. Jde o nejrozsáhlejší soubor zásahů jednoho tvůrce v prostředí, které 
je tím nejzranitelnějším. Činnost Josipa Plečnika na Pražském hradě je samostatnou kapitolou, jdoucí mimo 
všechny hlavní názorové proudy té doby. Jestliže u Santiniho mluvíme o „barokní gotice“, mohli bychom způsob 
Plečnikovy tvorby nazvat „moderní antikou“. Jde o jednoho z těch několika málo architektů, kteří své dílo naplnili 
tak mimořádným osobním přínosem, že stanuli mimo hlavní názorové proudy své doby. Plečnik se tak zařazuje 
mezi taková jména evropské architektury, jakými jsou Adolf Loos, Antonio Gaudí či Carlo Scarpa. Plečnik se spolu 
se Scarpou stali reprezentanty, resp. specialisty - na úlohy nové ve starém. Oba tvořili v jiné době, přesto je jejich 
přístup v zásadě velmi podobný, cítíme zde na jedné straně nesmírnou ohleduplnost k tomu existujícímu, na 
druhé straně genialitu jejich talentu, vzdělání a absolutního zvládnutí detailu v tom novém. U obou je výsledkem 
jejich zásahů vždy silnější celek, ale bez ponížení, či znásilnění toho původního. 
 
Janákova rekonstrukce a přístavba Černínského paláce  
Novodobá přístavba byla vyvolaná rozšířeným provozním program ministerstva zahraničí. Jde o jednu z prvních 
konstruktivistických staveb připojených kontaktně k významné historické památce. Autor problém řešil 
kultivovanými jednoduchými formami, lícovým cihelným zdivem, obdélníkovými ležatými okny a elegantně 
odlehčeným zábradlím na atice ploché střechy. Výsledkem je nekompromisní oddělení nového od starého, ještě 
zdůrazněné kontrastní barevností fasád. Janák sklidil ve své době kritiku za příliš „moderní“ vyznění přístavby.  
Z dnešního pohledu však můžeme vyzdvihnout autorovu odvahu chovat se v tak citlivém prostředí přirozeně a 
postavit vedle významné památky kultivovanou architekturu vyjadřující dobu svého vzniku.   
 
Fragnerova Betlémská kaple a Karolinum 
Závěr 2. světové války logicky nepřinesl významnou stavební činnost v hlavním městě a tak až raná poválečná léta 
jsou zde zastoupena především významnými pracemi architekta Jaroslava Fragnera. Obnova Karolina a Betlémské 
kaple byly rozsáhlými zásahy do významných historických stavebních celků.  
Karolinum bylo rekonstruováno a dostavováno celých 19 let. Jde o jeden z nejrozsáhlejších zásahů do historického 
souboru staveb na Starém městě. Architekt vynikajícím způsobem spojil analytickou metodu při obnově 
historických fragmentů a soudobý architektonický výraz. Především vstupní fasáda rektorského křídla prokazuje 
vysokou kvalitu tvůrčího přístupu autora a je právem řazena mezi vrcholy československé architektury 20. století. 
Mnohem kontroverzněji vyznívá druhá Fragnerova práce - znovu vystavění Betlémské kaple. Ve své době přinesla 
tato totální rekonstrukce velké uznání autorům za vynikající památkový přínos. Z dnešního pohledu se vše jeví 
mnohem střízlivěji. Na jedné straně požadavek vykouzlit z několika fragmentů zašlou slávu památky, na druhé 
straně řada průzkumů z let 1919-1920. Výsledkem je stavba, která klade otázky na téma autenticity památky.  
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obr.10                                                                                                                                                                              zdroj: www.svatosi.cz 
ZAHRADY NA VALECH, Pražský hrad, 1922-24, Josip Plečnik 
Altán Bellevue 
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Pragerův pražský brutalismus 
60. a 70. léta jsou v pražské architektuře spojena se jménem Karla Pragera. Hyper-pracovitý architekt navrhl 
mnoho staveb v těch nejsložitějších podmínkách definovaných starší výstavbou. Jeho budova Federálního 
shromáždění, dostavba Národního divadla, budova Komerční banky na Smíchově - to všechno jsou masivní zásahy 
do staré Prahy. V projektu dostavby Národního divadla Prager přepracoval projekt severního křídla do Národní 
třídy, pocházející ještě od Bohuslava Fuchse. Hmoty Laterny magiky i Nové scény mají podivné tvary, které jsou 
stylizací hmoty Zídkovy stavby. Schází jim však měřítko, v pohledu z Národní třídy doslova vpadávají do uličního 
prostoru a přes totální prosklení působí těžkým a neohrabaným dojmem.  
Prager tvořil velmi originálně, nebál se nových technologií, materiálů a vstupoval do existujícího prostředí velmi 
sebevědomě. Zhodnocení jeho významu a kvality jeho architektonické tvorby je dodnes aktuální otázkou, která 
názorově polarizuje laickou i odbornou veřejnost. 
 
Filsakův Intercontinental 
Problém „nového ve starém“ řešil i Karel Filsak při návrhu hotelu Intercontinental. Brutalistní, velkokapacitní, 
luxusní hotel leží v exponovaném „místě“ na Dvořákově nábřeží v ohybu Vltavy. Rozčlenění hmoty a relativně 
drobné měřítko fasád pomohly stavbě s jejím velmi zdařilým začleněním do okolního prostředí.  
 
Palác kultury 
Sedmdesátá léta přinesla normalizaci a s ní i obrovské beztvaré těleso položené na hraně Nuselského údolí. 
Stavba výrazně mění pražské panorama nahlížené z Pražského hradu, svoji velikostí a především nečleněnými 
fasádami se opticky přibližuje a jeví se ještě větší. Mění tak prostorové vztahy a je zjevné, že ani pozdější výstavba 
skupiny pražských mrakodrapů nepomohla objektu k větší integraci. Stavba je rovněž velmi nečitelná z pohledu 
uživatele: mnoho vstupů, problematická orientace v interiéru.  
 
Šrámkových ČKD 
Zřejmě nejhodnotnější stavbou ze 70. let v Praze je budova ČKD na Můstku od manželů Šrámkových. Objekt 
uspokojivě vyřešil značný výškový rozdíl mezi Zasheho budovou Vídeňské bankovní jednoty a barokním domem na 
protějším nároží. Kulaté hodiny na střeše symbolicky navázaly na předchozí Dům vlny a hedvábí a staly se 
neoddělitelnou součástí Václavského náměstí. 
 
Kontroverzní Máj 
Významné místo na rohu Národní třídy a Spálené ulice zaujal obchodní dům Máj, stavěný švédskou firmou ABO.  I 
přes progresivní dispoziční rozvrh a nespornou architektonickou kvalitu stavby jako takové, vnímám tuto realizaci 
jako příklad nepříliš citlivého chování tvůrců vůči okolní zástavbě. Do Spálené ulice se budova obrací obrovskou 
štítovou stěnou, naprosto bezdůvodně řešenou bez oken. Tísnivý výraz je podpořen použitím strukturovaného 
pohledového betonu, který je prostý měřítka. Máj je ukázkou, že progresívní architektura sama o sobě nestačí, 
pokud jde o její integraci do staršího prostředí. Budova podle mého názoru nezvládla úlohu nárožního objektu 
v místě křížení dvou významných ulic. Její design v sobě nese prvky staveb z periferií velkých měst. 
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obr.11                                                                                                                                                                             zdroj: www.prague.eu 
TANČÍCÍ DŮM, Praha, 1996,Vlado Milunić, Frank O. Ghery  
Pohled z Jiráskova náměstí 
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A ještě kontroverznější Palác Myslbek 
Složitá úloha vyplnit uprázdněný prostor mezi Ovocným trhem a pěší zónou Na Příkopech nedopadla pro rozhraní 
Starého a Nového města šťastným způsobem. Dvě zcela odlišně se tvářící fasády objektu jsou pokusem 
přizpůsobit se různému měřítku okolní zástavby. Výsledkem je spíše ztráta celistvosti výrazu. Budova je kolizní jak 
svým objemem, tak oběma fasádami. Zastavění celého prázdného prostoru jedním objektem se ukázalo chybou, 
palác přehodnocuje měřítko uličního prostoru, užití šikmých linií v podobě okrasné mříže vnáší neklid do uliční 
fronty. Fasáda do Ovocného trhu je křečovitým až zoufalým pokusem o rozdrobení obrovské hmoty paláce. 
Zásobovací vjezdy na severozápadní straně degradují sousední barokní dům. Palác Myslbek je symbolem 
polistopadového uvolnění a tápání společnosti, které však přenesené do architektury netrvá jednu nebo dvě 
generace, ale bohužel mnohem déle.  
 
Tančící dům 
Nejproslulejší pražskou stavbou poslední dekády 20. století je nesporně budova společnosti Nacionale 
Nederlanden na Rašínově nábřeží, tzv. Tančící dům. Stavba zasazená do homogenního prostředí výstavních a 
bohatě zdobených domů z 19. století, navíc umístěná v exponované nárožní poloze u dopravně komplikovaného 
vyústění Jiráskova mostu. Objekt výškově vhodně navazuje na sousední domy, jeho soudobě „dekorovaná“ fasáda 
přináší tolik potřebný detail, který je zárukou vhodného měřítka. Použitím motivu věží na nároží se přihlašuje 
k tradici tohoto řešení v pražské historické architektuře. Tančící dům je skvělým příkladem integrace do 
historického prostředí založené na kontrastu mezi starým a novým. Je navíc dokladem o schopnosti silně 
individualistického a odvážného přístupu obstát i v kontextu stejnorodého a v „jistém smyslu unifikovaného“ 
okolí. Je skvělou ukázkou stavby, která nově definuje a ovládá své „místo“. 
 
Tolik exkurs po pražských novostavbách 20. století, který ukazuje, jak je sledované téma složité, relativní a těžce 
uchopitelné. Jistě bychom podobného výsledku docílili rozborem kterékoliv jiné, významné evropské metropole. 
Nicméně je možné konstatovat, že v případě jakékoliv tvůrčí práce v již existujícím prostředí bylo, je a bude nutné 
řešit obdobnou skupinu úhlů pohledu na navrhované dílo.  
 
Čtyři pojmy 
Pokusil jsem se redukovat tuto skupinu do čtyř pojmů, které podle mého názoru vystihují a zastřešují celou 
problematiku přístupu k navrhování „nového ve starém“: 
 
MĚŘÍTKO + OBJEM + SOUČASNOST + OHLEDUPLNOST (pochopení místa) = ARCHITEKTONICKÁ KVALITA 
 
Blíže k jednotlivým pojmům: 
MĚŘÍTKO 
Měřítko stavby, resp. měřítko fasád včetně 5. fasády - střechy. Měřítko respektující okolí (nebo mající k němu 
vztah) je naprosto zásadním požadavkem úspěšné integrace nové architektury do stávajícího prostředí. Např. 
v prolukách je právě měřítko fasády a jeho soulad s fasádami sousedních objektů základním kamenem 
k bezproblémovému začlenění stavby. Je překvapivé, že správně zvolené měřítko je důležitější než pojem 
následující: objem.  
Typickou ukázkou tohoto faktu je budova Centre Georges Pompidou v Paříži. Obrovský objem vložený do mnohem  
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obr.12                                                                                                                                            zdroj: Charles Platiau, Reuters, via Corbis 
CENTRE GEORGES POMPIDOU, Paříž, Francie, 1972-77, Renzo Piano, Richard Rogers  
Ač v prudkém kontrastu objemu vůči okolí, je to právě měřítko, které zajišťuje bezproblémovou integraci.. 
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drobnější, původní a velmi homogenní struktury staré Paříže. Zásluhou zdařilého členění stavby včetně střešní 
krajiny se podařilo tento kolos zdařile integrovat do městského organismu.  

OBJEM 
Hmota stavby a její rozvržení včetně siluety. Rozhodujícím faktorem je objem přiměřený významu/důležitosti 
novostavby - její funkce - v kontextu k významu staveb v jejím okolí. Pokud nově vložená architektura významově 
převyšuje své prostředí, má oprávněný nárok být k tomuto prostředí objemově v kontrastu a naopak. Nedílnou 
složkou objemového řešení je silueta - obrysová čára vyznačující hranici mezi stavbou a vzdušným prostorem. 
Například v české architektuře z konce 20. století je silueta a její význam velmi opomíjenou disciplínou. 
Příkladem nešťastného objemového rozvrhu je pražské Kongresové centrum, dříve Palác kultury. Obrovská budova 
je velmi nejasně modelována a svoji optickou váhou doslova drtí nizoučký parter (to je problém i např. Nové scény 
Národního divadla). Budova má mnoho vstupů s nečitelnou hierarchií. Kontrast tmavě prosklených ploch a světlých 
vodorovných betonových pásů budovu obepínají tak, jako by ani neměla konec. To vše jen prohlubuje stísněný 
pocit pozorovatele a přispívá k nečitelnosti objektu. 
 
SOUČASNOST 
V tomto kontextu znamenající aktuálnost architektonického výrazu. Není sporu o tom, že právě v exponovaném, 
cenném prostředí je tato složka nezbytná. A to především z důvodu jasné orientace běžných uživatelů, kteří 
nemají být „manipulováni“ ve věci vzniku a funkce stavby. Potřeba navrhovat v soudobém duchu je 
neoddiskutovatelná vždy - tedy i v případě kontaktu s významnými památkami. Zde vstupují do hry další aspekty 
architektonického přístupu: důsledné oddělení původního a nového, reverzibilita zásahů umožněná současným 
rozvojem technologií atd.  
Příkladem je výše zmíněný hotel Four Seasons v Praze. 
 
OHLEDUPLNOST 
Ohleduplnost - vzhledem k místu - v bezprostředních vazbách na sousední stavby a související prostory, ulice, 
náměstí. Reakce stavby na okolní prostředí, ať už je jím volná krajina nebo historická struktura města, je zásadním 
činitelem ovlivňujícím vlastní architektonický návrh. Existují příklady staveb, které vynikají ve zvládnutí tří výše 
uvedených disciplín, přesto právě malá míra ohleduplnosti k prostředí kam jsou zasazeny, významně sráží jejich 
celkové vyznění.  
Příkladem může být výše zmíněný obchodní dům Máj a jeho fasáda do Spálené ulice. Ta je v hlubokém kontrastu 
s celo-prosklenou fasádou do Národní třídy. Tento architektonicky oblíbený motiv přísluší spíše solitérní stavbě.      
Domnívám se, že řešit tímto způsobem nároží dvou významných ulic v centru města není šťastným krokem.  
 
ARCHITEKTONICKÁ KVALITA 
Je průnikem výše zmíněných pojmů. Selhání jednoho z nich znamená neúspěch celé věci. Pokud nahlédneme na 
posuzovanou stavbu optikou 4 pojmů, můžeme se pokusit vyjádřit její „úspěšnost“ v každé ze 4 skupin přidělením 
bodů (1-4: podprůměrný, průměrný, nadprůměrný, vynikající). Tak bychom mohli posuzované stavbě přiřadit 
jakousi značku/diagram - vyjadřující její „úspěšnost“ integrace do okolního prostředí. Diagram má 16 polí (4x4) a 
ideálem je získaný počet 16 bodů a tedy kompaktní tvar čtverce. Seřazením diagramů vedle sebe můžeme 
porovnávat stavby z různého časového období. Je samozřejmé, že i tato „metodika“ závisí - jako při posuzování 
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obr.13                                                                                                                                                                            zdroj: www.hotels.com 
HOTEL FOUR SEASONS, Praha, 2000, Ateliér Dům a město, společnost architektů 
 
 

 
obr.14                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
Čím více čtverec, tím blíže ideálu? A naopak. 
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architektury téměř vše - značnou měrou na subjektivním pohledu a zkušenosti zpracovatele. Pokud bychom 
sestavili diagramy na různé příklady nových staveb v historickém prostředí, mohli bychom je vzájemně porovnávat 
bez ohledu na dobu jejich vzniku. 
 
Na závěr dva příklady ze současnosti: 
1. Projekt polyfunkční budovy PPF Line tzv. „Lední medvěd“, Vítězné náměstí v Praze 6, Radan Hubička, 2012.  
Jde bezesporu o ukázku současné kvalitní architektury. Ale podle mého názoru na úplně špatném místě. Hmotové 
řešení stavby a horizontální členění fasád je v příkrém rozporu s Engelovým rozvrhem Vítězného náměstí. Stavba 
vybočuje z objemového schématu směrem do ulice Jugoslávských partyzánů, směrem vzhůru její hmota narůstá. 
Vzhledem k vertikálně komponovaným průčelím sousedních objektů a zejména protilehlé budovy Generálního 
štábu je použití zhuštěných horizontálních lamel nepochopitelné. Cizorodé měřítko fasády, a absence vizuálně 
rozeznatelné podlažnosti stavbě také na daném místě neprospívají. Další problém vítězného návrhu vidím v tom, 
že objem, který směrem k obloze opouští půdorysnou stopu, nebere ohled na budoucí dostavbu severozápadní 
části „podkovy“ náměstí. Můžeme namítnout, že např. Tančící dům dělá vlastně to samé, ale je zde zásadní rozdíl 
právě v prostorových vazbách okolí. Tančící dům je typická nárožní stavba, navíc signalizuje konec nábřežní fronty 
domů a začátek volného prostoru Jiráskova náměstí. Parcela „ledního medvěda“ je předurčena ke komunikaci a 
spolupráci s okolními současnými i budoucím stavbami a spolu s nimi má za úkol vymezit geometrický prostor 
Vítězného náměstí - její poloha v rámci celku není zdaleka tak významná, jak ji navržená stavba prezentuje. Vlastní 
prostor Vítězného náměstí je dlouhodobě neřešený, ponechaný s tramvajovou křižovatkou a s prázdným středem, 
který by měl být kompozičním svorníkem celých Dejvic. Naopak zástavba definující podkovovité náměstí je 
Engelem jasně rozvržená a v dnešní nedokončené podobě působí torzálně. Stačilo by ji tedy dokončit 
architektonicky zcela soudobými budovami, které ale svým objemovým řešením nebudou „vybočovat z řady“. 
Proč? Protože k tomu není žádný důvod. Naopak ve středu náměstí je prostor pro architektonický počin 
odvážného charakteru - ideovým příkladem budiž např. pyramida v pařížském Louvre. Toto nepochopení 
logických souvislostí a hierarchie významu jednotlivých částí v rámci celku je příznačné pro uvažování české 
společnosti na začátku 21. Století.  
 
2. CaixaForum, Madrid, Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Harry Gugger, 2008 
Příběh fantastické proměny staré elektrárny v umělecké a kulturní centrum demonstruje pochopení klíčových 
přístupů v dané problematice. Na jedné straně stoprocentní ohleduplnost ke staré a vlastně „ne příliš cenné“ 
stavbě, která již dosloužila a zabírala cenné místo v centru Madridu. Autoři ponechali maximum z vizuální a 
paměťové stopy objektu pro obyvatele města. Na druhé straně stoprocentní odvaha a velkorysost při návrhu nové 
části, která současně doplňuje, dominuje a v pozitivním slova smyslu šokuje.  
 
Příklady ze světa jasně ukazují, že špičkoví architekti se vždy chovali a chovají při práci v historickém prostředí 
suverénním způsobem, nepodléhají tíze významu okolí, neztrácejí svoji tvůrčí identitu, ale současně jsou velmi 
ohleduplní. Jen tento přístup je zárukou, že navržený objekt bude vyrovnaným soupeřem pro své dříve postavené 
sousedy.  
 
Stavění nového ve starém odhalí architektonickou kvalitu v ryzí podobě. Je to královská disciplína architektovy 
práce. Neodpouští chyby, vyžaduje odvahu a pokoru, zanícení a zkušenost, sebevědomí a toleranci. 
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obr.15                                                                                                                     zdroj: www.viteznenamesti.cz / www.skyscraper.com 
POLYFUNKČNÍ BUDOVA PPF LINE, Vítězné náměstí, Praha, 2012, Radan Hubička 
CAIXAFORUM, Madrid, 2008, Jacques Pierre de Meureon 
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4. Mé místo v architektuře a ve výuce architektury 
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Mé místo v architektuře 
Pro formování mého pohledu na architekturu hrálo nejvýznamnější roli dílo několika světových architektů, které 
spojuje právě schopnost perfektního pochopení prostředí, ve kterém navrhují.  
 
Richard Neutra [1892-1970] 
Jeho stavby pro individuální bydlení jsou doslova srostlé s krajinou a přírodou. Ač půlstoletí staré, i dnes vypadají 
jako z katalogu současné architektury. Neutra pochopil lépe než kdokoliv jiný, že síla stavby je v jejím sepjetí 
s místem.  
 
Alvar Aalto [1898-1976] 
„V architektuře vždycky existuje nějaký hlubší motiv, který vykukuje jakoby zpoza rohu: myšlenka na stvoření ráje. 
To je jediný smysl a účel našich budov. Nebudeme-li nosit tuto myšlenku stále s sebou, budou naše stavby 
obyčejnější, triviálnější a život se stane - tedy, co vůbec zbude ze života? Každá budova, každé architektonické dílo 
je symbolem, který nám má ukázat, že chceme zde na zemi vystavět ráj pro obyčejné smrtelníky.“ 
Aaltovy vily ve finských lesích stály u zrodu skandinávské architektonické tradice moderní architektury.  
 
Carlo Scarpa [1906-1978] 
Scarpa o vlastní tvorbě: „Jen nemnoho prací jsem vytvořil z nového. Muzea a výstavy jsem vždy vytvářel v 
kontextu. Je-li okolní prostor předem dán, je možná jednodušší vytvořit dílo. Vhled do věcí získávám jen pomalu. 
Řešení se musí odvíjet z racionálních a nevyhnutelných příčin, což ovšem nemá nic společného s racionalismem 
nebo funkcionalismem. Přiznávám, že bych ze srdce uvítal, kdyby nějaký kritik v mých pracích objevil záměry, které 
do nich vždy vkládám. Tím myslím nezměrnou vůli stát uprostřed tradice, aniž bych ovšem dělal hlavice nebo 
sloupy - ty už dělat nelze. Atickou patku už dnes nevynalezne ani pánbůh.“ 
Scarpa vyznával silný autorský rukopis při práci v historických strukturách a s jeho použitím vytvářel nový vizuální 
celek.   
 
Luigi Snozzi [*1932]  
Jeho skvělé betonové modernistické budovy v čele s Casa Kalman z roku 1976 vystihují jeho krédo „Architektura 
se nesmí vymýšlet, musí se jen najít.“ 
 
Renzo Piano [*1937] 
Geniální ital je přímo ukázkovým ctitelem místa. Jeho architektura reaguje na podnebí, kulturu, odráží životní styl. 
 
David Chipperfield [*1953] 
Chipperfield = tektonika v nové, neokoukané formě. Chipperfield s každým svým novým dílem překvapuje, kolik 
materie je i dnes možné vydolovat z historie a přetavit ji úžasně přímočarou cestou v současnou architekturu.  
 
V mé vlastní tvorbě se vždy snažím o co nejlepší pochopení místa, do kterého navrhuji. Domnívám se, že 
architektura není o vyhraněném stylu. Primárně jde o reakci na prostředí. Analýza místa v sobě skrývá klíč 
k řešení. Architektura rovněž musí reagovat na podnebí, které je určujícím vlivem pro životnost stavby. Paleta 
nástrojů, které architekt používá, by tento fakt měla respektovat a nepodléhat krátkodobým a módním vlivům. 
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obr.16                                                                                                                                                                               zdroj: Luca Onniboni 
OLIVETTI showroom, Benátky, Itálie, 1957-58, Carlo Scarpa  
“Plovoucí” mramorové schodiště 
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Při navrhování je mým dalším cílem minimalizovat náklady stavby na její budoucí provoz a údržbu. Je to primární 
přidaná hodnota architekta pro každého investora. Hodnota mnohdy větší, než je vlastní originalita výtvarného 
řešení.    
 
Architektura, podobně jako hudba by měla vznikat složitým procesem a v konečné podobě působit lehce, 
samozřejmě a v jistém smyslu jednoduše. Myslím tím čitelnost, nikoliv primitivnost. Exteriér a interiér jsou jedno, 
nelze je oddělit. Jedno musí přímo definovat druhé a naopak. Fasády by měla tato symbióza generovat, neměli by 
tedy být řešeny samostatně a nezávisle, jak tomu často obývá. Hledání tvarů je intimní věcí každého tvůrce. Forma 
je nejdůležitější a nejtěžší věcí každého uměleckého díla. A co funkce? Funkce přichází k autorovi zvenčí, je dána a 
priori. Zdar celého díla tak tkví ve formě. Naplnit budovu funkcí je řemeslo, ale vytvořit formu, která tuto funkci 
kóduje sama v sobě, nese ji ve svých genech tak, jako si my neseme své člověčenství, znamená opravdu 
„architektonizovat“ určitý prostor mezi nebem a zemí. 
 
Nové ve starém na vlastní kůži. 
V mém praktickém tvůrčím životě sehrál významnou roli architekt prof. Bohumil Fanta [1942-2011]. Problematika 
navrhování nové architektury a designu v památkově či historicky hodnotném prostředí mne provází již od doby 
studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zde jsem prakticky celé studium absolvoval v ateliéru profesora 
Bohumila Fanty, který se specializoval na tyto úlohy. Prof. Fanta byl ovlivněn několika osobnostmi, které 
formovaly jeho názor na tuto problematiku, z nichž bych zmínil zejména Josipa Plečnika, Carlo Scarpu, Oskara 
Oehlera, Adolfa Loose a Heinrika Tessenowa.  
 
Již během studií začala má spolupráce s profesorem Fantou i na jeho zakázkách. Měl jsem tu čest s ním 
spolupracovat od roku 1994 až do roku 2010, tzn. celých 16 let. Po jeho ženě Evě jsem byl nejbližším a převážně 
také jediným spolupracovníkem na mnoha zajímavých pracích. Dostal jsem se tak k „Malým velkým“ úkolům, jak 
jim s oblibou říkával. Byly to úlohy neveliké rozsahem, zato o to těžší prostředím, ve kterém byly řešeny. Z těchto 
úkolů jsem čerpal mnoho nových zkušeností o tom, jakým způsobem se v návrhovém procesu vzhledem 
k památce chovat.  
 
V průběhu let jsem během naší spolupráce formuloval zásady při tvůrčím procesu v kontaktu s památkou. 
Shrnul bych je takto: 
 
- Důsledné oddělení nového a původního. 
- Nové je navrženo s maximálně nadčasovým výrazem 
- Návrh vychází z geometrie jednoduchých tvarů a těles 
- Jednoduchost konstrukce  
- Materiály jsou používány v logice své podstaty 
- Je preferováno použití tradičních materiálů s důrazem na jejich životnost a snadnou údržbu. 
- Je kladen důraz na detail a jeho dokonalé řemeslné zpracování. 
- Detail není ozdobou, ale funkčním řešením vycházejícím z potřeby díla. 
 
Komentovaný výběr „Malých velkých úkolů“ tvoří soubor F od strany č. 136 této práce. 
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obr.17                                                                                                                                                                                               zdroj: autor 
BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013, Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová  
Detail železobetonového slunolamu  
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Mé místo ve výuce architektury 
Již při studiu na fakultě architektury v 5. ročníku jsem zahájil mé pedagogické působení na vysoké škole. Devět let 
jsem působil jako odborný asistent a člen Ústavu památkové péče a renovací v ateliéru prof. Ing. arch. Bohumila 
Fanty, CSc. a Ing. arch. Jana Adámka. 
 
V roce 2008 jsem začal pracovat také na fakultě stavební. Po krátkém období na obou fakultách nyní působím 
pouze na fakultě stavební - katedře architektury. Od roku 2015 jsem zástupcem vedoucího katedry. Ve funkci 
zástupce mám na starost především organizaci výuky, obsahovou náplň předmětů a přípravu nových předmětů. 
Mojí primární činností a radostí však zůstává každodenní kontakt se studenty, zejména v ateliérové výuce.  
 
Při konzultacích jsem si vytvořil pravidla, ke kterým vedu studenty v průběhu práce na projektu: 
 
- Každá tvůrčí práce musí mít na začátku analýzu všech souvisejících aspektů 
- Žádný úspěšný projekt se neobejde bez výchozího silného konceptu. 
- Je nutné udržet jednotu stavby jako celku: forma x funkce, vnitřek x vnějšek, konstrukce x dispozice atd. 
- Je třeba ctít větu: „Místo určuje děj“ 
 
Při konzultacích se snažím hledat na každé práci ty nejhodnotnější myšlenky a podporovat studenty v jejich rozvoji 
Přistupuji ke každému individuálně, snažím se pochopit jeho způsob uvažování a být mu partnerem. Je nezbytné 
studenty podržet ve chvíli, kdy se nedaří a podpořit jejich sebevědomí. 
 
Výuka architektonického navrhování na vysoké škole je poměrně specifická práce. Poznal jsem mnoho výborných 
architektů, kteří nebyli schopni vhodnou formou předat své poznatky studentům. Kromě zkušeností a schopností 
pedagoga je nedílnou součástí pedagogické profese empatie a schopnost motivace. Studenti musí cítit na jedné 
straně respekt, na druhé straně musí být v komfortní pozici, která jim umožní uvolnění a možnost svobodně 
tvořit. Budoucí architekti musí pochopit, že práce architekta je velmi komplexní činnost a tudíž je nezbytné, aby 
školu opouštěli absolventi s maximální šířkou záběru nejen z odborných znalostí, ale abychom je my, pedagogové, 
směřovali také k rozvoji ucelených morálních hodnot. Vliv architekta na společnost je významný a tento fakt by 
měl prolínat celou přípravou studentů na tuto odpovědnou a náročnou profesi. 
 
Téma kontextu, pochopení místa a úlohy typu „nové ve starém“ se samozřejmě týkají i výuky na architektonicky 
zaměřených vysokých školách. Je naprosto nezbytné zadávat v ateliérových projektech úlohy do konkrétního 
prostředí a nevyhýbat se kontaktu ani s nejvýznamnějšími památkami. Jen tak se studenti zbaví ostychu navrhovat 
ve „vypjatém“ prostředí. Dalším pozitivem pro studenty při zadávání takovýchto témat je prostor při konzultacích 
a práci na projektu získat další specifické znalosti ať už z historie, památkové péče, oblasti průzkumů, zaměřování 
historických objektů atd. Je nezbytné vychovávat mladé adepty na jedné straně k úctě k historii, na druhé straně 
ke zdravému sebevědomí.  
 
Domnívám se, že právě na poli pedagogického působení je možné v tomto smyslu ovlivnit mladou generaci 
budoucích architektů a přispět tak ke zvýšení úrovně celého oboru v naší zemi. 
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obr.18                                                                                                                                     zdroj: katedra architektury FSv, ČVUT v Praze 
DOSTAVBA VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ, Praha 6, 2012, diplomní projekt, Jana Šulíčková 
Vedoucí práce Jaroslav Daďa  
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5. AUTORSKÉ SOUBORY REALIZACÍ, PROJEKTŮ, STUDIÍ A SOUTĚŽÍ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

54 
 

 
 
 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

55 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1. Soubor A      
 

v e ř e j n ý   p r o s t o r  /  s o u t ě ž e 
 
 
 

Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích - pod Radobýlem [SO] 
   

                                         Národní technická knihovna v Praze 6 [SO] 
      

Lávka pro pěší v parku Kaménka v Praze 6 [R] 
       
Mateřská a základní škola v Praze 6 [S] 
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Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR  
v Litoměřicích - pod Radobýlem  
 
Urbanisticko-architektonická soutěž zařazená do projektu Ceny Petra Parléře 2014 
Autoři:   Jaroslav Daďa, Ilona Mikovcová 
Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s. 
Místo:   Litoměřice - pod Radobýlem 
Rok:  2014 
Umístění: 1. cena 
 
Předmětem soutěže bylo řešení poměrně velkého území v severozápadní části Litoměřic. Rozsáhlý areál 
s pohnutou historií sloužil v minulosti jako vojenský prostor, za 2. světové války jako koncentrační tábor. 
V současnosti je část budov využívána, většina areálu je však v tristním, chátrajícím stavu. Jde o velkou příležitost, 
jak v Litoměřicích vybudovat novou čtvrť v atraktivním terénu s výhledy na historické centrum města. 
 
Návrhu předcházela podrobná analýza celého města, návaznosti okolí a rozbor konkrétního území bývalých 
kasáren. Podkladem se tak stal jakýsi obraz města a obraz území, v povaze zredukovaný do jednoduché a jasné 
skupiny informaci důležitých pro utváření návrhu. Do popředí se dostává směřování cest i definice „místa“ pro 
vznik „subcenter“. Návrh částečně podporuje stávající výraznou osu od Kamýcké ulice s doplněním aleje 
vzrostlých stromů. Ta ústí v malé náměstí, které je jedním hlavních veřejných prostorů. Druhým prostorem je 
navazující část v okolí jízdárny a kostela. Propojení umožňuje zklidněný prostor vnitrobloku. Provázanost 
jednotlivých částí jemně podporuje průchod z pěší zóny směrem k jihu, průchody z náměstí ke školám, k jihu a 
směrem k areálu sportoviště, které je částečně cloněno stromovým porostem. Ten spoluutváří celou kompozici 
území a podporuje jihovýchodní osu. Součástí bylo zvážení míry zachování stávajících objektů. Návrh uvažuje s 
rekonstrukcí bývalé jízdárny a některých podobných objektů pro využití dílen a řemesel. Zachovány jsou budovy 
archívu a objekty se současným využitím. Zůstává i památník padlým vojákům s možností obnovy jeho podoby v 
souvislosti s novým kontextem náměstí. Atletický stadion je podpořen tribunou a tenisovými kurty. Územím 
probíhá páteřní komunikace, na kterou navazuje drobnější zástavba viladomů a rodinných domů. Ty plynule 
přecházejí v zahrádkářskou oblast a ve volnou krajinu. Zahrady rodinných domů jsou cíleně situovány pouze 
v západní, nezatížené části území.  
Funkce jednotlivých objektů vycházejí jednak z neměnných stávajících využití některých budov a jednak z analýzy 
pohybových tras v území, uzlů a směrových cílů. Celý návrh uvažuje dva významnější propojené prostory, které 
utvářejí původní objekt jízdárny, kostel, kavárna s vyhlídkovou terasou a prostor náměstí s obchody ve spodních 
podlažích, stávající památník i posezení pod stromy. V těsné blízkosti navazují objekty škol a mateřských školek. V 
dobré návaznosti se nachází areál sportoviště. Charakter návrhu s větším podílem vybavenosti uvažuje s rozvojem 
severovýchodní části. 
Rozvržení dopravy navazuje na systém dopravy městského organismu. Respektuje uvažovanou okružní 
komunikaci II. třídy vně centra města. Zároveň ale návrh nepodporuje umístění západní trasy, přes území 
lokálního biokoridoru, směrem k této okružní trase. Ulice Kamýcká získává na intenzitě, aby nedošlo k případnému 
zatížení ulice Plešivecké. 
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obr.19                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN ARMÁDY ČR V LITOMĚŘICÍCH - POD RADOBÝLEM, soutěžní návrh, 2014  
struktura navržené zástavby  
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Řešeným územím probíhá hlavní linie, na kterou se napojují obslužné komunikace. Systém je navržen za účelem 
dobré propojenosti celé oblasti s okolím, s důrazem na pohyb chodců. Městské hromadná doprava je rozšířena 
o zastávky u školních zařízení a sportoviště. 
 
Analýza užšího prostoru vzniká na základě rozboru města následovaném definováním obrazu města. Je tak 
utvářen „obraz místa“. Jednotlivé kontaktní body na obvodu území jsou propojeny jednoduchými spojnicemi, 
které představují eventuální možný pohyb na území. V jejich křížení se utvářejí jádra, centra v logickém těžišti 
prostoru. Všechna jádra se propojují a redukují na dvě stěžejní oblasti koncentrace. Důležitou informací je možný 
vstup okolní zeleně do charakteru návrhu. 
Rozbor současného stavu území bývalých kasáren je převážně v povaze bývalého využití. Velká část území je 
pokryta betonem a asfaltem a nedovoluje snadnou představu využití pro zahrady rodinných domů. Stejně také 
fakt, že území sloužilo jako místo koncentračního tábora, byť jen krátkou dobu. Zvýrazněny jsou budovy v návrhu 
zachované pro jejich hodnotu a odkaz na historii. Významným místem je poutní kaple na západě a památník v 
těžišti území. Pozitivum je možnost výhledu ve vyznačené části směrem k centru a pohledem na České středohoří. 
Velký vliv má trať a komunikace na JV. Nejvyšší část území bývalých kasáren se tak stává jediným místem pro 
vizuální spojení s centrem města z úrovně terénu. Pro návrh je důležité podpořit tuto přednost prostoru. 
Prostor mezi územím kasáren a širším centrem města je předělen tratí železnice a nově plánované okružní 
komunikaci, které mají povahu bariéry ve směru opačném jejich tras. Tato oblast má potřebu nalézt lepší 
dostupnost a propojenost s jádrem města. Škoda, že ještě nedávný potenciál byl oslaben umístěním marketu. 
Jednou z rozvojových částí je území bývalých mrazíren. Má hodnotu těsné blízkosti centra i jižní zelenou část. I 
tato oblast je důležitým článkem při tvorbě obrazu města. Severní část města se nachází ve fázi postupné zástavby 
formou rodinných domů. Návrh pojímá tuto oblast jako součást revitalizace bývalých kasáren ve smyslu 
komunikace a návaznosti těchto prostorů. Při dobré funkčnosti takto nově utvořené sítě pohybu a směrů zájmů 
dojde zároveň k návaznosti na centrum a na severojižní zelenou osu města. Přesněji řečeno, jsou si tyto dva 
prostory navzájem potenciálem ke kvalitnímu městu. Zajímavým momentem je nevelké vyvýšení v horní části 
území s plochou zeleně, která se může stát jedním z bodů na síti pohybu a zelených tras města. 
Nepřehlédnutelným faktorem ke vznikání nové zástavby by se měly stát přirozeně určené cesty v současném 
prostoru území. 
 
Hodnocení poroty: 
Porota tento návrh jednomyslně umístila na 1. místo. Ocenila skutečnost, že návrh navazuje na analýzu rozboru 
struktury a provozu města jako celku a citlivě vnímá své uplatnění v jeho obrazu. Jasně artikuluje strukturu a stopy 
kasárenského urbanisticko-architektonického souboru, v okrajových polohách s postupně se rozvolňující 
zástavbou, jejíž struktura a forma respektuje terén a tvoří plynulý přechod do volné krajiny. Hlavní kompoziční osy 
jsou podpořeny společenskými funkcemi. Koncepce dopravy je založena na horizontální segregaci s uplatněním 
principů zklidněných ulic. Napojení dopravy na areál mrazíren je inspirativní, i když momentálně nereálný z důvodů 
vlastnických vztahů. V tomto ohledu je ale návrh adaptabilní. Autorům se podařilo navrhnout komplexní malý 
městský okrsek s kvalitními veřejnými prostory, jejichž atmosféru vyjádřili výbornými skicami. V dalším 
rozpracování porota doporučuje výraznější akcentaci diagonálních pěších tras k železniční zastávce Cihelna a 
rezervovat větší prostor pro statickou dopravu sportovního areálu. 
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obr.20                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN ARMÁDY ČR V LITOMĚŘICÍCH - POD RADOBÝLEM, soutěžní návrh, 2014 
Analýza území, skici navržených veřejných prostorů, 3D model navržené struktury 
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Národní technická knihovna v Praze 6 
 
Architektonicko-urbanistická soutěž  
Autoři:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová, Richard Jelínek 
Vyhlašovatel: MŠMT 
Místo:   Praha 56 - Dejvice 
Rok:  2000 
Umístění: Postup do II. fáze soutěže 
 
Záměr realizovat novostavbu Národní technické knihovny byl v České republice první rozsáhlou investiční akcí 
v oblasti výstavby kulturních institucí po dlouhých letech.  
Základní principy soutěžního návrhu 
 
Budova NTK je navržena jako kompaktní objekt s maximálně přehlednou a účelnou dispozicí. Architektonický 
výraz objektu i zvolené konstrukční, technické a materiálové řešení odpovídá významu Národní technické 
knihovny. Budova doplňuje významnou kompoziční osu městské části Prahy 6 a svým objemovým i měřítkovým 
řešením se zařazuje na úroveň současných objektů Vysoké školy chemicko-technologické a ČVUT. Specifický 
design Národní technické knihovny zdůrazňuje její význam, který přesahuje hranice řešeného území. 
 
Urbanistické řešení 
Vychází z faktu, že ulice Technická je řídící osou celého prostoru a jednou z nejvýznamnějších os celé městské 
části. Engelovo rozvržení Dejvic je natolik striktní záležitostí, že jej neoslabují ani budovy Fakulty stavební a 
architektury, které porušují princip završení kompoziční osy, jak jej ukazuje např. budova Katolického semináře, 
kterou vrcholí Zikova ulice. Proto nelze navrhovaný objekt řešit jinak, než obrácený do ulice Technické. Také 
poloha hlavního vstupu do NTK vychází z principů obsažených v budovách Vysoké školy chemicko-technologické, 
Fakulty strojní a elektrotechnické, a vstup je tudíž situován v ose objektu proti vstupu do budovy č.p. 1905. 
Prostor uličního parteru před budovou je řešen jako pokračování ulice Technické a to v dopravním i parkovém 
řešení. Zdvojené aleje japonských třešní přispívají k organizaci prostoru a jsou příjemným místem odpočinku. 
Zatažení této parkové úpravy až před budovy Fakulty stavební a architektury je snahou o prodloužení osy ulice 
Technické směrem ke vstupu do těchto objektů. Tato úprava rovněž signalizuje z ulice Thákurovy místo křížení 
této ulice s takto významnou osou.  
Celková forma navrhovaného objektu vychází z provozních, funkčních a ekonomických požadavků vyhlašovatele. 
Celý provoz a program NTK je velmi náročný a proto byl zvolen princip monobloku, který umožňuje dosažení co 
nejmenší zastavěné plochy a uvolňuje severovýchodní část parcely pro zeleň. Budova má pět nadzemních a dvě 
podzemní podlaží. Celková výška objektu nepřesahuje výšku protilehlé budovy č.p. 1905 ani pavilonů fakult strojní 
a elektrotechnické. Do ulic Studentské a Thákurovy jsou umístěny podružné vstupy do navrhovaného objektu.  
 
Architektonické řešení 
Budova je navržena jako pět ležatých hranolů o přibližně čtvercové základně, které jsou naskládány na sebe 
s mírnými posuny. Každý hranol reprezentuje jedno nadzemní podlaží. Další dvě podlaží jsou navržena v podzemí.  
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obr.21                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA V PRAZE 6, soutěžní návrh, 2000 
Pohled z ulice Technické 
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Jednotlivá podlaží - „police s knihami“ jsou vzájemně horizontálně posunuta po sobě. Posunutí je realizováno ve 
směru kolmém na ulici Technickou a to takovým způsobem, že hlavní průčelí vytváří dynamický nástupní prostor 
do budovy. Tento prostor je krytý 5. nadzemním podlažím, které je podepřeno řadou podpor. Dvanáct štíhlých 
sloupů čtvercového průřezu vytváří „kolonádu“ - komunikaci k jednotlivým vstupům do objektu a zároveň aspiruje 
na místo setkávání, rozhovoru, diskuse v rámci celého areálu vysokých škol. Hmota nejvyššího podlaží slouží jako 
mohutný slunolam a chrání průčelí před jižním sluncem. Naopak protilehlá fasáda se otevírá směrem k nebi a 
přivádí severní světlo pro studovny a pracovny. Ustupující   
5. nadzemní podlaží opticky snižuje budovu za strany Flemingova náměstí. Rytmus podpor spolu s frontou 5. 
nadzemního podlaží respektuje uliční čáru danou čtveřicí pavilonů Fakulty strojní a elektrotechnické. Boční fasády 
jsou členěny „zálivy“ - okny, ustoupenými výrazně za líc fasády. Vzájemný posun nadzemních podlaží je zdůrazněn 
členěním fasády. „Čela polic“ - tedy úrovně stropních konstrukcí a podhledů jsou opatřeny šablonami 
z nerezového plechu, jejichž členění ještě podtrhuje jejich horizontální proporci. Mezi tyto „police“ jsou vloženy 
„svazky knih“ fasádní panely z pohledového betonu o nestejných šířkách. Panely jsou nahodilým způsobem 
kombinovány a symbolizují rozmanitost informací, které „skrývají“. V místech okenních a dveřních otvorů jsou 
„svazky vyjmuty“ a uvolněná místa jsou zasklena. Členění oken a dveří respektuje modulový systém fasádních 
panelů. Rozmanitost okenních otvorů a jejich velikostí odráží různorodost prostorů skrytých za nimi. Všechna 
okna vystavená přímému slunečnímu záření jsou opatřena vnitřními lamelovými žaluziemi. Prostor „kolonády“ je 
přístupný po hlavním předloženém schodišti, jehož délka je totožná s délkou hlavního průčelí. Hlavní schodiště je 
doplněno o rampu a dvojici postranních schodišť. Hranol 2. nadzemního podlaží je v ose objektu ustoupen do líce 
1. nadzemního podlaží a vytváří hlavní vstup do knihovny. Boční fasády obsahují v parteru služební vstupy se 
schodišti a rampami. Plochá střecha je členěna šedovými světlíky, střechy jednotlivých ustoupených podlaží 
budou z důvodu své exponovanosti upraveny oblázky s nepravidelně rozmístěnými většími valouny.  
 
Pojetí interiéru je řízeno snahou o co nejužší formální a materiálové spojení s exteriérem. Prostorové řešení je 
založeno na kontrastu mohutných „desek“ mezi jednotlivými podlažími a lehkých prosklených příček, které člení 
vniklé prostory spíše funkčně, než opticky. Těžištěm budovy prochází vertikální prostor haly služeb, který vrcholí 
čtyřmi šedovými světlíky. 
 
Dopravní řešení 
Řešení ulice Technické vychází z faktu že navrhovaný objekt „normalizuje“ situaci před objektem č.p. 1905 a 
dochází zde k prodloužení ulice Technické směrem k budovám fakulty stavební a fakulty architektury. Nově 
vytvořená komunikace před navrhovanou budovou NTK je jednosměrná směrem k Thákurově ulici, komunikace 
před budovou č.p. 1905 je jednosměrná směrem k ulici Studentské. Dopravní řešení ulice Studentské se nemění, 
je zde pouze navržen zásobovací vjezd do budovy NTK. Ulice Thákurova je jednosměrná směrem k Zikově ulici, 
v části mezi výjezdem z podzemního parkoviště a ulicí Bechyňovou je řešena jako obousměrná, aby byl umožněn 
výjezd z podzemního parkoviště směrem do ulice Bechyňovy. Toto řešení představuje lepší alternativu než výjezd 
do ulice Technické, resp. Zikovy, který by znamenal větší dopravní zatížení v oblasti největšího výskytu chodců. 
 
S odstupem času na projektu kladně hodnotím „kolonádu“ do Technické ulice. Podobný prostor pro setkávání mi 
na jinak velmi podařeném vítězném a realizovaném projektu schází. Takto významná budova by vždy měla s sebou 
přinášet nové „místo“, resp. vytvořit kvalitní veřejný prostor kolem sebe. 
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Obr.22                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA V PRAZE 6, soutěžní návrh, 2000 
Situace, Jižhozápadní pohled 
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Lávka pro pěší v parku Kaménka v Praze 6 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa 
Spolupráce:  Martin Švéda, Hana Kotyzová, Luboš Podolka, Petr Procházka 
Klient:   Městská část Praha - Lysolaje 
Místo:   Park Kaménka, Praha 6 - Lysolaje 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2011 
 
Lávka překonává úvoz v parkově řešeném prostranství v centrální části obce Lysolaje v oblasti východně od 
objektů základní a mateřské školy. Lávka významně zlepšila průchodnost členitým terénem parku. Lávka je 
navržena z masivního smrkového dřeva, tlakově impregnovaného pro zvýšení životnosti mostu. Dřevěné prvky 
jsou spojovány tesařskými spoji, svorníky a vruty. Nosnou konstrukci tvoří dvojice hlavních trámů, přes kterou je 
z fošen položena mostovka. Trámy jsou ve vodorovné rovině zavětrovány ondřejskými kříži a podepřeny šikmými 
vzpěrami kotvenými do svahu pomocí kotev „Krinner“. Rovněž dvojice vzpěr jsou zavětrovány.  Lávka je na obou 
koncích uložena přes dubové podkladky na prazích z prostého betonu. Zábradlí má sloupky vyztužené šikmými 
vzpěrami a výplň ze svislých příčlí. Konstrukce a materiály lávky byly voleny s ohledem na minimalizaci ekologické 
zátěže parku. 
 
Parametry lávky: Délka x šířka: 15,0 x 1,76 m, výška mostovky nad nejnižším bodem: 4,0 m (z důvodu nutnosti 
zachování podjezdu pro techniku údržby), průjezdná výška pod lávkou: 3,7 m, průchodná šířka: 1,5 m       
 
Tato rozsahem nevelká úloha přinesla do městského parku propojení dvou částí odříznutých od sebe starým 
úvozem. Současně propojila budovu nedaleké mateřské školy s prostorem parku s návazností na centrum obce. 
V souladu s těmito cíli byl volen i design a barevnost mostku. Použité prvky jsou přísně geometrické, bez 
jakýchkoliv historizujících reminiscencí. Přesto je působení výsledné formy jaksi podprahově známé a „staré“. Tato 
„vlastnost“ byla volena záměrně pro lepší integraci konstrukce do historicky ustáleného prostoru. Chtěl jsem, aby 
lávka vyjadřovala solidnost, bezpečí a svojí vesele okrovou barvou vítala dětské návštěvníky parku s otevřenou 
náručí.  
 

 
obr.23                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
LÁVKA PRO PĚŠÍ VPARKU KAMÉNKA, Praha 6 - Lysolaje, 2011   
Pohledy, příčný řez 
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obr.24                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
LÁVKA PRO PĚŠÍ VPARKU KAMÉNKA, Praha 6 - Lysolaje, 2011   
Pohled od jihu 
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obr.25                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
LÁVKA PRO PĚŠÍ VPARKU KAMÉNKA, Praha 6 - Lysolaje, 2011   
Detaily 
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obr.26                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
LÁVKA PRO PĚŠÍ VPARKU KAMÉNKA, Praha 6 - Lysolaje, 2011   
Nástup na lávku od západu 
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Mateřská a základní škola v Praze 6         
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   SPOLUPRÁCE s.r.o. 
Místo:   Praha 6 - Břevnov 
Fáze:   STU 
Rok:   2011 
 
Základní prostorové rozvržení školních budov vychází z tvaru pozemku a jeho orientace ke světovým stranám. Byl 
zvolen systém tří čtvercových třípodlažních pavilonů, které jsou propojeny dvoupodlažním křídlem do L. Pavilony 
obsahují na každém podlaží 2 učebny a otevírají se velkými okny k příhodným světovým stranám na jih a východ. 
Štítové stěny pavilonů jsou naopak řešeny s minimem okenních otvorů. Prosklené fasády pavilonů jsou členěny 
mohutnými nádobami pro zeleň z pohledového betonu. Smyslem „truhlíků“ je „dopravit“ zeleň do nejbližší 
blízkosti tříd a současně stínit okenní otvory před přímým sluncem. Neprosklené části fasád jsou řešeny obkladem 
z dřevěných svislých latí ze sibiřského modřínu. Obklad probíhá i přes menší okna servisních prostorů. Vstupy do 
budovy jsou akcentovány barevnými tubusy. Důležitým prvkem v návrhu je využití plochých střech. Střecha 
spojovacího dvoupodlažního křídla je využita pro hřiště a pobytovou terasu. Prostor hřiště je bezpečně vymezen 
ocelovou konstrukcí s pletivem. Střechy pavilonů jsou zatravněny. Tělocvična je z prostorových důvodů zakopána 
z části pod terén a je počítáno s jejím využitím, spolu s hřištěm na ploché střeše, pro veřejnost a potřeby TJ Sokol 
Bílá Hora.  
 

 
obr.27                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 6 - Břevnov, 2011, studie   
Koncept 
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obr.28                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 6 - Břevnov, 2011, studie   
Pohledy z ulice a ze zahrady 
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obr.29                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 6 - Břevnov, 2011, studie   
Půdorys 1.NP 
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obr.30                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 6 - Břevnov, 2011, studie   
Půdorys 2.NP 
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5.2 Soubor B 

 
a d m i n i s t r a t i v a  /  o b c h o d 

 
 
 

Administrativní budova PAWLICA v Praze 6 [R] 
       

Administrativní budova TORI v Praze 4 [R]  
        

Administrativní budova VITRUM ve Stříbrné Skalici [R] 
     

BOXI - plovoucí kanceláře společnosti SPOLUPRÁCE v Praze 2 [S] 
  

Polyfunkční budova REINEROVA - ZÁPAD v Praze 6 [P] 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

74 
 

Administrativní budova PAWLICA v Praze 6      
   
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   PAWLICA s.r.o. 
Místo:   Praha 6 - Ruzyně 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2013 
 
Firemní budova společnosti PAWLICA s.r.o., která se zabývá technologií sušení a skladování komodit. Objekt 
obsahuje administrativní plochy a plochy pro bydlení ve 2.NP. Podobu objektu silně ovlivnil specifický pozemek - 
protáhlý tvar, vstup na pozemek z krátké jižní strany, zdi lemující parcelu. Výsledkem je protáhlý objekt, přisazený 
k východní hranici pozemku tak, aby otevíral prostor zahrady v západní a severní části.  
Přízemí je řešeno jako ustoupené, pod převisem patra probíhá krytá promenáda. Z ní jsou realizovány vstupy do 
objektu a současně slouží jako přistínění a ochrana před povětrností pro prosklenou fasádu přízemí. Fasáda 
v patře je proti tomu kontrastně pojatá jako stěna s průběžným pásovým oknem, v nástupní jižní části a v severní 
části pak přecházející do mohutných balkónů. Z východní části je po schodišti a lávce přístupná bytová jednotka 
v patře. Na střeše objektu je drobná hranolová hmota výstupu na terasu.  
 
V lednu 2009 byly zahájeny projektové a přípravné práce na novou budovu společnosti Pawlica s.r.o.  
Vybraný pozemek v Praze 6 - Ruzyni v areálu sportovní jednoty TJ Ruzyně v Praze 6 znamenal mnoho komplikací 
v přípravě stavby a to především v otázkách majetkoprávních, řešení přípojek inženýrských sítí, přístupu na 
pozemek atd. Od prvních skic a náčrtů stavby, přes úpravu koeficientu územního plánu, územní rozhodnutí a 
stavební povolení uběhly necelé dva roky a konečně se mohlo začít s realizací.  
 
V cestě stála ještě poslední překážka, a sice archeologický průzkum, který trval zhruba 3 měsíce. Předstihový 
archeologický výzkum před zahájením výstavby polyfunkčního objektu Pawlica v ulici Ztracená v Ruzyni proběhl na 
pozemku v západní části intravilánu Ruzyně. Lokalita se nachází přibližně 100 metrů od současného toku 
Litovického potoka, na jeho levém, severním břehu. Výzkumem bylo zachyceno značné množství zahloubených 
sídlištních objektů z různých pravěkých období. Jde o zásobní jámy knovízské kultury z mladší doby bronzové (cca 
1300-1000 př.n.l.) a zejména štítarské kultury z pozdní doby bronzové (cca 1000-750 př.n.l.), polozemnici z doby 
římské (1. - zač. 5. stol. n.l.) s dochovanou pochozí plochou (podlahou), z jejíž výplně pochází paroh a fragmenty 
hřebenu z kosti/parohoviny. Další objekty byly zastoupeny množstvím kůlových jamek, žlábkem a sídlištními 
jámami. Zajímavým nálezem je fragment lidské lebky s otvorem po trepanaci, který byl získán z výplně sídlištního 
objektu knovízské kultury. Tento nález dokládá medicínské znalosti a dovednosti lidí v prehistorickém období. 
 
Stavba byla zahájena po ukončení archeologického výzkumu na podzim roku 2011. Pro spodní stavbu byla zvolena 
technologie železobetonové monolitické vany s tím, že do betonu byla přidávána látka Xypex. Do provádění 
monolitických konstrukcí významně zasáhlo zimní období, kdy teploty klesaly často hluboko pod bod mrazu.  
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obr.31                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013  
Pohled od vstupu 
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To kladlo velké nároky na pracovníky společnosti PP 53, a.s., která byla subdodavatelem pro veškeré 
železobetonové konstrukce. Několikrát musely být práce pro nepříznivé počasí přerušeny. Nosný konstrukční 
systém budovy tvoří monolitický skelet s kruhovými sloupy o průměru 350 mm v modulu 4,27x7,7m. Sloupy byly 
z důvodu velkého rozpětí opatřeny skrytými hlavicemi - růžicemi ze svařených ocelových I profilů. Nepříznivé 
počasí se odrazilo i na budoucí podobě interiéru budovy. Původně navržené stropy z pohledového betonu musely 
být kvůli množství rezavých skvrn nakonec omítnuty. Skvrny pocházely z výztuže, která silně povrchově 
korodovala a s vodou z betonové směsi se dostala na spodní líc stropů. 
Architektonické řešení objektu vychází ze specifické parcely: její úzký, protáhlý tvar, vstup na pozemek z krátké 
jižní strany, zdi lemující parcelu ze všech stran. Navržena byla protáhlá hmota objektu, přisazená k východní 
hranici pozemku tak, aby otevírala prostor zahrady v západní a severní části. Přízemní podlaží bylo řešeno jako 
ustoupené, pod převisem patra tak probíhá krytá promenáda. Z ní jsou realizovány vstupy do objektu a současně 
slouží jako přistínění a ochrana před povětrností a sluncem pro prosklenou fasádu 1.NP. Fasáda v patře je proti 
tomu kontrastně pojatá jako stěna s průběžným pásovým oknem, v nástupní jižní části a v severní části pak 
přecházející v mohutné balkóny. Z východní části jsou po schodišti a lávce přístupné prostory v severní části 1. 
patra. Na střeše objektu je drobná hranolová hmota výstupu na terasu. Celý objekt je podsklepen, část suterénu 
je využita pro parkování. Jednou z mnoha atypických částí stavby je jižní balkon s vyložením přes 6 metrů. 
Konstrukce je zajištěna dvojicí ocelových táhel z nerezové oceli o průměru 36mm. Nad balkónem se vznáší 
železobetonový slunolam. Po vybetonování slunolamu se v patě jeho konzoly ukázaly trhliny. Bylo proto nutné 
slunolam zafixovat karbonovými lamelami a současně vytvořit výztužné žebro na střeše objektu. Celá operace 
skončila úspěchem a pečlivé měření potvrdilo stabilitu konstrukce. Slunolam plní svoji funkci a chrání před jižním 
sluncem jak balkón, tak přilehlou jednací místnost. Povrch slunolamu zůstal v pohledovém betonu. Tato úprava 
byla navržena v objektu na mnoha místech, některé prvky se nakonec realizovat nepodařilo, některé bylo nutné 
vyspravit speciální stěrkou na bázi cementu. Na fasádu střešního objektu byl použit vlnitý ocelový plech jako 
symbol odkazující na jeden z hlavních předmětů činnosti společnosti Pawlica, kterým je stavba pozinkovaných sil 
na obilí. Vytápění celého objektu zajišťuje dvojice moderních tepelných čerpadel vzduch-voda. Topnou soustavu 
tvoří podlahové vytápění, které je mimo suterén realizováno v celém objektu.  
Hrubé podlahy byly řešeny na místo původně navrženého anhydridu potěrem cementovým, který měl být 
ideálním podkladem pro finální stěrku PANDOMO. Ta ale nakonec realizována nebyla a přednost dostalo přírodní 
linoleum „Marmoleum“. Střídající se pruhy tmavě šedého a světlé pískového marmolea procházejí celým 
objektem bez ohledu na stěny a sloupy. Podobně jako na podlaze dominují dlouhé pruhy i na stropech, kde byla 
použita protáhlá svítidla od firmy Halla. Také dlažba na ploše před budovou je „napruhovaná“, stejně jako západní 
fasády s „nekonečnými„ okny.  
V interiéru budovy byly prakticky všechny detaily řešeny atypicky a „na míru objektu“. Do stropu kolonády podél 
západní fasády je zapuštěno LED svítidlo s nepřerušovanou délkou 38m.  Opět dlouhá linie podporující rovnici: 
protáhlý pozemek = protáhlý dům. Celá budova je barevně velmi střídmá, dominují zde šedé odstíny. Jako 
kontrast k tomuto pojetí jsou vstupní branka a hlavní vstupy do objektu provedeny v signálním odstínu 
„melounová žlutá“, který má firma Pawlica ve svém logu. 
Také vrata do garáže jsou nestandardní a to svojí šířkou bezmála 7m. Okna jsou hliníková od firmy Schüco 
zasklená izolačními dvojskly, pro skleněnou stěnu v přízemí byl použit systém lehkého obvodového pláště Schüco 
FW50. Fasádu budovy tvoří omítka s kreativní úpravou od firmy STO, která svým broušeným povrchem vytváří 
pocit monolitického povrchu. Hlavní vnitřní schodiště bylo realizováno metodou „vlepovaných železobetonových  
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obr.32                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013  
Pohled od jihu, detail fasády, interiér vstupní části, kolonáda podél západní fasády 
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stupnic“. Stupnice se směrem od nosné stěny z estetických důvodů zužují a na koncích nesou zábradlí z čirého skla 
kotveného přes nerezové terče.  U vstupu na pozemek byl navržen tzv. „Vstupní objekt“, který v sobě integruje 
branku se stříškou, prostor pro uložení nádob na odpad a potřeb pro zimní úklid zpevněných ploch. S areálem 
sousední jednoty byl objekt propojen novou komunikací s asfaltovým povrchem. Přístupová pororoštová 
kolonáda podél západní fasády je nesená „žiletkami“ z pozinkovaných plechů. Toto řešení umožňuje bezbariérový 
přístup do budovy a také bezproblémovou údržbu v zimním období. Přes pokročilý čas a blížící se Vánoční svátky 
finišovaly práce úspěšně a spěly k finálnímu dokončení na přelomu let 2012 a 2013. Relativně příznivý nástup zimy 
umožnil realizovat venkovní úpravy terénu a zpevněných ploch. Interiéry byly vybaveny ocelovým kancelářským 
nábytkem od společnosti Steelcase v černobílém provedení. Speciálně pro objekt byla navržena originální sada 
piktogramů pro orientaci v budově. Piktogramy byly laserem vypáleny z nerezového plechu a umístěny na 
dveřních křídlech. 
 
Budova Pawlica byla navržena s cílem důstojně reprezentovat dynamickou a moderní společnost Pawlica, s.r.o. a 
vytvořit zaměstnancům firmy ideální pracovní prostředí. Architektura objektu kombinuje pokročilá řešení 
s nadčasovostí a neokázalostí, a výsledná podoba naplňuje cíl respektovat okolí stavby a současně dobře sloužit 
svému účelu. 
 

 
obr.33                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013  
Západní průčelí / půdorys 1.NP 
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obr.34                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013  
Pohled od vstupu 
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Administrativní budova TORI v Praze 4 [R]   
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   TORI s.r.o. 
Místo:   Praha 4 - Michle 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2003 
 
Architektura objektu reaguje na sousední objekt, který předurčil výšku římsy i hřebene. Vlastní hmotové řešení je 
založeno na dvojici těles, obdélný bílý hranol nese plechový klín sedlové střechy. V ose hmoty je dvouramenné 
schodiště, které je signalizováno na fasádě mírně vystouplým rizalitem z luxferů. Jednoduchou formu oživují 
„vyříznuté“ lodžie na nárožích a „zdvojené pruhy oken“ od kanceláří. 
 
 
 

  

 
obr.35                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TORI, Praha 4 - Michle, 2003  
Půdorysy, řez, pohledy   
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obr.36                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TORI, Praha 4 - Michle, 2003  
Pohled z ulice Při Trati      
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obr.37                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TORI, Praha 4 - Michle, 2003  
Vstupní část / pohledy od severozápadu 
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obr.38                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TORI, Praha 4 - Michle, 2003  
Jihovýchodní průčelí 
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Administrativní budova VITRUM ve Stříbrné Skalici [R]   
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   VITRUM s.r.o. 
Místo:   Stříbrná Skalice 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2005 
 
Sídlo společnosti Vitrum se nachází ve skladovém areálu východně od Stříbrné skalice. Objekt je navržen 
kompletně jako dřevostavba. Jde o jednu z největších dřevostaveb s použitím klasické trámkové konstrukce u nás. 
Nosnou konstrukci tvoří dřevěná rámová konstrukce 60/150 mm a lepený dřevěný skelet. Zavětrovací plášť je 
proveden z desek OSB tl. 15 mm, stropy jsou tvořeny dřevěnými nosníky I-Stabil, provětrávaná fasáda je z desek 
Cembonit FDA tl. 6 mm.  
V ose objektu je podlouhlý světlík zastřešený sedlovou prosklenou střechou. Z jižní strany budouvu chrání před 
přehříváním převis ploché střechy a obklad z latí, které působí jako slunolamy. Konstrukce budovy je přiznána i 
v interiérech, které kombinují dřevěné prvky s bílými plochami SDK panelů. 
 
Skutečnost, že objekt funguje i přes použitou konstrukci bez jakýchkoliv problémů již 12 let, je pro mne pozitivní 
zkušeností. 
 
 

 
obr.39                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VITRUM, Stříbrná Skalice, 2005  
Vstupní, jižní průčelí 
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obr.40                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VITRUM, Stříbrná Skalice, 2005  
Pohled od příjezdu 
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obr.41                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VITRUM, Stříbrná Skalice, 2005  
Schodiště v hale 
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obr.42                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VITRUM, Stříbrná Skalice, 2005  
Jižní průčelí, centrální hala  
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BOXI - plovoucí kanceláře společnosti SPOLUPRÁCE v Praze 5   
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   SPOLUPRÁCE s.r.o. 
Místo:   Praha 5 - Janáčkovo nábřeží 
Fáze:   STU 
Rok:   2011 
 
Koncept 
Krabice myšlenek - idea projektu BOXI vychází z cíle vytvořit pokročilou architekturu, která společnosti 
SPOLUPRÁCE s.r.o. přinese prostor pro její práci a rozvoj, a současně bude reprezentovat její intelektuální 
potenciál navenek. Jde o prostory firmy umístěné na plovoucím pontonu ukotveném na Janáčkově nábřeží v 
Praze. Byla zvolena lapidární forma obdélného hranolu, která je nadčasová a přináší do složitého okolního 
prostředí historického centra města zklidnění. Povrch hranolu - fasády jsou tvořeny soustavami trojúhelných skel, 
které vytváří specifickou strukturu evokující např. diamantový brus či motiv psaníčkového sgrafita.  
Konstrukce a materiály 
Základnou objektu je ocelový ponton o rozměrech 16x10m s nosností 60 tun. Na ten je ukotvena rámová 
konstrukce z lepeného smrkového dřeva. Sloupky, příčníky i podélníky mají shodný profil o rozměru 22,5x22,5cm. 
Jednotlivá pole jsou křížem zavětrována ocelovými táhly. Stropy jsou dřevěné trámové podepřené lepenými 
nosníky kladenými v příčných směrech. Střecha je plochá pochozí, odvodněná vnitřními svody. Fasáda je 
dvouplášťová s průchozí větranou mezerou, která umožní vyrovnávat teplotní výkyvy vnitřního prostředí  
a současně údržbu obou plášťů. Vnitřní plášť je tvořen zasklením nosné dřevěné rámové konstrukce po celém 
jejím obvodu izolačními dvojskly. Střídají se fixní zasklení přes celá pole s posuvnými díly přes polovinu polí. Vnější 
plášť je tvořen soustavou trojúhelníkových skel se zaoblenými konci. Skla s dvojí propustností světla a různou 
mírou odrazivosti se pravidelně střídají. Materiálové řešení interiéru kombinuje masivní dřevo a obklady stěn 
cortenovým plechem, které přecházejí v prostoru lodžie a závětří do exteriéru. 
Dispoziční řešení 
Nástup do objektu je po ocelové lávce z náplavky. Vstup je situován do horního podlaží vzhledem k výškovým 
poměrům mezi hladinou a náplavkou. Vstupní prostor tvoří hala, která prochází napříč celým objektem a přechází  
v krytou terasu / lodžii s výhledem na řeku a protější nábřeží. V hale je recepce, prostor pro relaxaci hostů, 
kuchyňka a toaleta s úklidovou komorou. Zbytek podlaží zabírají prostory vedení společnosti a místnost pro 
coaching. Spodní podlaží je přístupné po jednoramenném schodišti, které leží v úhlopříčce obdélného půdorysu. 
Zde jsou umístěny kanceláře a dvě propojené učebny - velká a malá. Z lodžie horního podlaží je přístupná po 
žebříkovém schodišti střešní terasa.  
Fasáda 
dvouplášťově řešený obal objektu umožňuje regulací proudění vzduchu v mezeře mezi plášti příznivě ovlivňovat 
pohodu vnitřního prostředí. Při slunných letních dnech budou klapky umístěné v mezeře při patě a atice objektu 
otevřeny a budou tak odvádět horký vzduch nad střechu objektu. Tím dojde k ochlazování povrchu vnitřního 
pláště a bude tak zamezeno přehřívání interiéru. V zimním období při uzavřených klapkách se naopak vzduch  
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obr.43                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BOXI, Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 2011, studie 
Pohled z Rašínova nábřeží 
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v mezeře mezi plášti bude zahřívat a významně sníží tepelné ztráty objektu. Mezera mezi plášti je dále využita pro 
čištění a údržbu skleněných ploch a pro osazení stínicích prvků - žaluzií.  
 
Životní prostředí 
Z hlediska vlivu na životní prostředí je stavba řešena ve dvou rovinách. Objekt je navržen primárně z přírodních 
(dřevo) a obnovitelných materiálů (ocel, sklo). Stavba se zcela vyhýbá hliníku, jehož výroba je značně energetiky 
náročná. Druhou rovinou je energetická náročnost stavby v provozu. Ta je snížena zejména použitím dvojité 
fasády, dále pak použitím alternativních zdrojů energie. Předpokládá se využití tepelného čerpadla voda-voda 
příp. fotovoltaických článků na střeše objektu.    
 
 
 
 
 

 
obr.44                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BOXI, Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 2011, studie 
3D model 
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obr.45                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BOXI, Janáčkovo nábřeží, Praha 5, 2011, studie 
Půdorys vstupního podlaží, pohled “východní” 
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Polyfunkční budova REINEROVA - ZÁPAD v Praze 6   
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   soukromá osoba 
Místo:   Praha 6 - Řepy  
Fáze:   DSP 
Rok:   2016 
 
Objekt je situován na pozemcích v Praze - Řepích, v západní části ulice Reinerova. Terén pozemků se prudce 
svažuje směrem od ulice k jihu.  
Architektonické řešení návrhu vychází z tvaru a sklonu pozemků pro stavbu a z orientace objektu ke světovým 
stranám. Jednoduchý hranol se ve východní části rozšiřuje a reaguje tak na ulici Reinerovu. V jihozápadní části 
hmota 3.NP ustupuje pro vytvoření terasy k bytu. Hmotová kompozice je doplněna balkónem s pergolou na jižní 
straně v 1.NP a akcentována elipsovou hmotou výlezu na střechu. Použitými materiály jsou pohledový beton, 
resp. stěrka v designu betonu na soklu budovy a kombinace skleněné závěsové fasády s obkladem z děrovaného 
plechu. Plechy se na ostěních, resp. některých nadpražích otvorů lomí a vytváří dojem otevřených okenic. Hlavní 
vstup do objektu signalizuje plechová stříška.  
Objekt je třípodlažní, podsklepený, s plochou střechou. V podzemním podlaží jsou umístěny 3 samostatné garáže 
pro 2 automobily, v 1.NP je obchodní jednotka s prodejní plochou, ve 2.NP je navržena administrativní jednotka 
(kanceláře) a ve 3.NP služební byt. Na střeše je umístěn objekt výlezu na střechu, který je přístupný z bytové 
jednotky.  
 
 

 
obr.46                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
POLYFUNKČNÍ BUDOVA REINEROVA - ZÁPAD , Praha 6 - Řepy, 2016, studie 
Půdorys 1.NP a 2.NP 
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obr.47                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
POLYFUNKČNÍ BUDOVA REINEROVA - ZÁPAD , Praha 6 - Řepy, 2016, studie 
Pohled z ulice Reinerovy, pohled ze zahrady 
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5.3 Soubor C 
 

b y d l e n í 
 
 
 

Bytový dům Park Rokytka v Praze 9 [S] 
      

Rodinný dům v Těptíně [R] 
     

Vila v Praze - Dubči [R] 
            

Rodinný dům v Praze - Dubči [R] 
          

Rodinný dům ve Staré Pace [R] 
            

Rodinný dům v Jílovém u Prahy [R] 
          

Rodinný dům v Kralupech nad Vltavou [R] 
          

Rodinný dům ve Zdibech [R] 
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Bytový dům Park Rokytka v Praze 9  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová, Martin Švéda 
Klient:   Za Lidovým domem, s.r.o. 
Místo:   Praha 9 - Vysočany 
Fáze:   STU, DSP 
Rok:   2016 
 
Pro orientaci a zvolenou formu navrženého bytového domu byla klíčová poloha pozemku k přilehlé komunikaci Za 
Lidovým domem. Podélná osa objektu je umístěna kolmo na osu této komunikace. Rozsah a podobu objektu 
rovněž ovlivnil tvar a orientace pozemku ke světovým stranám a dále pak skutečnost, že pouze severní obdélnou 
část parcely je možné zastavět. Výsledkem je návrh pěti podlažního objektu s protáhlým obdélníkovým půdorysem 
orientovaným dlouhými fasádami k jihu a k severu. Objekt má 3 schodišťové sekce, vstupy jsou ze severu. 
Architektonické řešení návrhu vychází z orientace objektu ke světovým stranám, na severní stranu jsou 
orientovány vstupy a noční části bytů s ložnicemi. K jihu se objekt otevírá pro denní části bytů většími prosklenými 
plochami a zejména průběžnými balkony a terasami v rámci ustupujících horních podlaží. Hmotově jde o hranol 
nad obdélným půdorysem. Hmoty objektu směrem vzhůru ubývá, čehož je využito pro terasy bytových jednotek. 
Výrazně ustoupené je 5. nadzemní podlaží. V přízemí jsou na jižní stranu orientovány terasy s předzahrádkami, 
které přecházejí v zatravněnou plochu v jižní části pozemku. Fasády jsou řešeny kombinací bílé hladké omítky, 
pohledového betonu a obkladu z dřevěných latí Thermowood. 
 
 

 
 
obr.48                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BYTOVÝ DŮM PARK ROKYTKA, Praha 9 - Vysočany, 2016, projekt 
Půdorys 1.NP 
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obr.49                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BYTOVÝ DŮM PARK ROKYTKA, Praha 9 - Vysočany, 2016, projekt 
Pohled od příjezdu, pohled od Rokytky 
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obr.50                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BYTOVÝ DŮM PARK ROKYTKA, Praha 9 - Vysočany, 2016, projekt 
Detail jižních teras, Celkové pohledy na objekt, interiér obytného prostoru vzorového bytu 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

99 
 

 
obr.51                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BYTOVÝ DŮM PARK ROKYTKA, Praha 9 - Vysočany, 2016, projekt 
Interiér koupelny a obytného prostoru vzorového bytu 
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Rodinný dům v Těptíně   
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Těptín, Kamenice 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2005 
 
Objekt umístěný na jižním svahu má křížový půdorys. Spodní podlaží je orientováno po vrstevnici k jihu, horní pak 
kolmo na něj, otevírá ložnice k východu. Konzola horního patra vytváří v jižní části krytý prostor umožňující život 
rodiny v exteriéru.  
 
Jde o dvoupodlažní, izolovaný, částečně podsklepený rodinný dům. Vstup do objektu je vzhledem ke svažitosti 
terénu řešen v úrovni mezipodesty schodiště mezi přízemím a patrem. Tato vstupní část domu obsahuje závětří, 
zádveří se šatnou, halu se schodištěm, komoru, WC a z exteriéru přístupnou místnost pro kola. Na vstupní část 
navazuje noční část domu v patře, která obsahuje ložnici rodičů se šatnou a sprchovým koutem, koupelnu, ložnice 
dětí, šatnu. V přízemí je situována denní část domu: obývací pokoj, jídelna s kuchyňským koutem, spíž, ložnice se 
šatnou a koupelnou. Prostor pod vstupní částí je využitý pro suterén, který obsahuje kotelnu a sklep na ovoce. V 
severovýchodní části pozemku je situováno kryté stání pro dva osobní automobily. 
 
Ze zkušeností majitelů objektů jsem získal poznatek, že krytý, venkovní prostor je u rodinného domu nesmírně 
důležitým prvkem. Umožňuje trávit čas venku i v méně příznivém počasí. Pod převislou hmotou patra vzniklo 
nejoblíbenější místo celé rodiny.   
 
 
 
 
 
 

 
 
obr.52                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V TĚPTÍNĚ, 2005 
Západní / jižní fasáda 
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obr.53                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V TĚPTÍNĚ, 2005 
Pohled z ulice, detaily, pohled ze zahrady 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

102 
 

Vila v Praze - Dubči  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Praha - Dubeč 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2008 
 
Soliterní vila na dostatečně prostorném pozemku kombinuje zaoblené a přímé stěny tak, že otevírá jednotlivé 
prostory ke světlu a k vhodným světovým stranám. Kompozice objektu je založena na členitém půdorysu, nad 
kterým vystupují tři základní hmoty objektu, které jsou ukončeny plochými střechami v různých úrovních.  
Charakteristickým prvkem je mírné přesazení a zaoblených obvodových stěn, které zjemňuje celkový objem 
domu. Fasáda je řešena kombinací omítky a obkladu deskami Cembonit.  
 

 
 
obr.54                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
VILA V PRAZE - DUBČI, 2008 
Půdorys 1.NP 
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obr.55                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
VILA V PRAZE - DUBČI, 2008 
Pohledy ze zahrady 
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Rodinný dům v Praze - Dubči  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Praha - Dubeč 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2005 
 
Dům navazující na tradiční venkovskou formu. Velký program objektu byl rozdělen do dvou forem svírajících tvar 
písmene L. Detaily a použité materiály jsou voleny s ohledem na soudobý výraz, dlouhou živostnost a snadnou 
údržbu. Návrh je založen na kontrastu omítaných štítových stěn a obvodových stěn obložených červenými 
lícovými cihlami. Krytina sedlových střech je z břidlice, klempířské prvky z titanzinku, zámečnické konstrikce 
z nerezové oceli, pergola ze smrkového lepeného dřeva.  
Obě křídla jsou přízemní s podkrovím v krovu sedlové střechy, mezi nimi je přízemní hmota vstupu do domu 
(závětří, zádveří, část haly), jejíž plochá střecha je využita pro terasu. Sklon střešních rovin je 38°. Menší křídlo je 
podsklepeno, v přízemí je využito pro garáž a v podkroví pro místnost hobby a komoru. V suterénu je umístěna 
kotelna a sklad. Větší křídlo je nepodsklepeno a obsahuje halu, obývací pokoj, jídelnu s kuchyní, schodiště do 
podkroví, spíž, pracovnu, komoru, WC a koupelnu. V garáži jsou dvě stání pro osobní automobily.  
 
Návrh byl veden snahou umístit do tradiční vesnické zástavby dům s poměrně velkým programem tak, aby 
zachoval měřítko okolní zástavby a současně prozrazoval dobu svého vzniku. 
 
 
 

 

 
obr.56                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V PRAZE - DUBČI, 2005 
Jižní průčelí 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

105 
 

 
obr.57                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V PRAZE - DUBČI, 2005 
Pohled ze zahrady, detail pergoly a vstupní části 
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Rodinný dům ve Staré Pace 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Stará Paka 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2016 
 
Cílem návrhu bylo vytvořit soudobou architekturu rodinného domu, která se ohleduplně začlení do stávající 
venkovské zástavby Staré Paky. 
Kompozice vychází z tradiční hranolové hmoty zastřešené sedlovou střechou. Na ni navazuje přízemní část 
s plochou střechou. Vzájemné propojení obou hmot zajišťuje subtilní lemovací linie z omítky. Střecha je výrazně 
přetažena přes oba štíty, na severní fasádě chrání přesah vstup, na jihu přirozeně stíní prosklené plochy. Fasády 
objektu jsou řešeny kombinací omítky světle šedé barvy a vodorovného obkladu modřínovými palubkami, 
opatřenými šedou lazurou. Krytina sedlové střechy je z falcovaného titanzinkového plechu a vzhledem k místu 
stavby je vybavená zachytači sněhu. Interiéru dominují ocelové sloupy a otevřený prostor, který vertikálně probíhá 
celým domem. Ložnice v podkroví jsou přístupné po lávce z pororoštu, která je zavěšena táhly do konstrukce 
krovu. 
 
Architektonickým záměrem bylo „abstrahovat“ tradiční archetyp venkovského domu do nové podoby, která na 
jedné straně využije jeho výhod (začlenění do okolí) a na druhé straně nabídne komfortní bydlení podle současných 
požadavků.  
 

 
 

 
obr.58                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE STARÉ PACE, 2016 
Podélný řez, severní pohled 
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obr.59                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE STARÉ PACE, 2016 
Pohled z ulice K Záduši 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

108 
 

 
obr.60                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE STARÉ PACE, 2016 
Pohled z ulice K Záduši, interiéry 
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obr.61                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE STARÉ PACE, 2016 
Pohled ze zahrady 
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Rodinný dům v Jílovém u Prahy  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Jílové u Prahy 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2015 
 
Jednoduše rozvržený rodinný domek s tradiční formou umístěný v rozvojové, okrajové části Jílového u Prahy. 
Lapidární forma obdélného hranolu završená sedlovou střechou je oživena obkladem z palubek evropského 
modřínu. Objekt byl první stavbou na rozsáhlé ploše budoucí zástavby. Proto byla zvolena lapidární forma a 
maximální jednoduchost.  
 
Důležitým kritériem návrhu byly i co možná nejnižší investiční náklady. Proto byla i garáž dostavěna jako 
samostatný objekt až ve druhé etapě.  
 
Požadavkem investora byl jednoduchý, levný dům, který by mohl být rychle postaven a vyřešil tak jeho akutní 
potřebu bydlení. To se podařilo.  

      

 

 
obr.62                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V JÍLOVÉM U PRAHY, 2015 
Příčný řez / Severovýchodní pohled  
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obr.63                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM V JÍLOVÉM U PRAHY, 2015 
Pohledy z ulice 
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Rodinný dům ve Zdibech 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Zdiby u Prahy 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2011 
 
Objekt je situován na mírně svažité nárožní parcele. Dvě základní hmoty sevřené do tvaru písmene L, obě 
zastřešené pultovými střechami. Vyšší hmota je dvoupodlažní a obsahuje noční část domu a technické zázemí 
s garáží. Nižší hmota je přízemní a obsahuje denní část domu řešenou jako jediný prostor otevřený do prostoru 
pultové střechy. Obě hmoty z důvodu respektování průběhu terénu o půl podlaží vertikálně posunuty. Dům se 
otevírá do zahrady bohatě prosklenými plochami, k příjezdovým komunikacím jsou fasády naopak řešeny 
kompozicí drobných oken různých velikostí a tvarů. Fasády z omítaného zatepleného zdiva jsou na částech 
obloženy dřevěnými deskami. 
 
     

 
obr.64                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE ZDIBECH, 2011 
Půdorys 1.NP 
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obr.65                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
RODINNÝ DŮM VE ZDIBECH, 2011 
Pohled ze zahrady, detail vstupu, pohled z ulice 
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r e k o n s t r u k c e  /  k o n v e r z e  /  a d a p t a c e 
 
 
 

Úprava a modernizace bytového domu v Praze 6 [R] 
           

Konverze Grabovy továrny v Praze 8 [S] 
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Úprava a modernizace bytového domu v Praze 6     
  

 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová, Martin Švéda 
Klient:   Bydlení na Vinohradech, s.r.o. 
Místo:   Praha 6 - Dejvice, ul. Nikoly Tesly 18 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2015 
 
Objekt pochází z počátku 30. let 20. století. Autorem byl významný architekt Vladimír Weiss (1897-1989). Jde o 
modernistickou stavbu, která byla navržena i realizována spolu se sousedním č.p. 1093. Oba objekty tvoří mírným 
vystoupením z uliční čáry střední motiv ve frontě bloku obytných domů založených na Engelově urbanistickém 
plánu z roku 1922-24. Jižní fasáda se obrací do ulice Nikoly Tesly - rozšířeného městského prostoru, který je 
součástí Engelova „Zeleného pásu“ spojujícího Ořechovku se Stromovkou.  
Hmotovým řešením jde o typický činžovní dům v Dejvicích, zhruba čtvercový půdorys zastřešený sedlovou 
střechou, 6 nadzemních podlaží, suterén. Střední schodišťová hala s dvouramenným schodištěm v ose objektu. 
Konstrukční a dispoziční trojtrakt.  
Jižní fasáda mísí tradiční trojdělení (sokl, tělo, římsa) s moderními prvky (velká okna osazená v mělkých ostěních). 
V roce 1990 byl provedena půdní vestavba bytové jednotky č.17, která nevhodným způsobem narušila proporce 
objektu (průběžný vikýř trojdílná okna). V objektu byla osazena na svoji dobu velmi progresívní ocelová okna 
s unikátním systémem otevírání. Konstrukční řešení: zdivo z plných cihel, kombinace stropů z dřevěných trámů 
(uliční trakt) a železobetonových žebříkových stropů (střední a dvorní trakt), dřevěný krov. 
 
Navržené úpravy: 
Z dispozičního hlediska se mění počet a velikost části bytových a nebytových jednotek v objektu. Z technického 
hlediska jde především o celkovou modernizaci objektu s cílem zachovat jeho původní charakter a současně 
dosáhnout požadovaných standardů kvality bydlení. 
 
Zásadní úpravy exteriéru: 

- Zateplení fasády a výměna oken  
- Zrušení lodžií a doplnění balkónů na severní fasádě 
- Odstranění parapetů oken na severní fasádě pro zlepšení denního osvětlení (francouzská okna) 
- Rekonstrukce střešních teras 

 
Zásadní úpravy interiéru: 

- Dispoziční úpravy bytových a nebytových jednotek, úprava hygienických prostor 
- Výměna výtahu 
- Výměna a nové rozvody veškerých inženýrských sítí 
- Zrušení stávají koksové kotelny a instalace etážového vytápění pomocí kondenzačních plynových kotlů 
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Obr.66                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ÚPRAVA A MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU, Nikoly Tesly 18, Praha 6, 2015 
Pohled z ulice Nikoly Tesly 
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obr.67                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ÚPRAVA A MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU, Nikoly Tesly 18, Praha 6, 2015 
Výhled z terasy do vnitrobloku 
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obr.68                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ÚPRAVA A MODERNIZACE BYTOVÉHO DOMU, Nikoly Tesly 18, Praha 6, 2015 
Schodišťový prostor, fasáda do vnitrobloku, pohled z ulice, vstupní hala, detail vstupu   
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Konverze bývalé Grabovy továrny v Praze 8 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová, Martin Švéda 
Klient:   Kieg Industry 
Místo:   Praha 8 - Na Košince 
Fáze:   STU 
Rok:   2012 
 
Jde o jednu z budov bývalého areálu továren firmy M. Grab a synové na voskovaná plátna a koberce. Pohnutá 
historie objektu se podepsala na jeho současném velmi špatném stavu. Řada nevhodných zásahů a demolic vedla 
k nevratným změnám, na které musel návrh konverze reagovat.  
Dotčený objekt se nachází v oblasti Libně, v areálu Na Košince. Starší část objektu zastřešená sedlovou střechou 
vznikla v roce 1892. Šlo o součást továrny firmy M. Grab a synové na voskovaná plátna a koberce. Kolem roku 
1876 získali židovští bratři Grabové - Hermann a Josef - usedlost Košinku, kde založili r. 1879-1880 velkou továrnu 
na voskovaná plátna. Grabova c.k. výsadní továrna na kožné a voskované plátno a koberce byla na sklonku 
19.století největší svého druhu v Rakousko-Uherské monarchii. Spolu s rozsáhlými budovami a obytnými domy 
vytvořila na tehdejší dobu moderní městskou čtvrť. V letech 1904-1907 dali Emanuel a Hugo Grabové postavit 
kancelářskou budovu podle projektu architekta Matěje Blechy (1861-1919). V r. 1932 byla na majetek Grabbů 
uvalena nucená správa, za německé okupace byly veškeré nemovitosti zabaveny gestapem. Při spojeneckém 
náletu 25.4.1945 byl zasažen i areál Košinka, a to čtyřmi pumovými zásahy. Po skončení 2. Světové války byla na 
majetek uvalena Národní správa a po únoru byl majetek zkonfiskován. Během komunistické éry sídlil v objektu 
Státní podnik Labora, který byl v r. 1996 zprivatizován a do roku 2000 fungoval pod názvem Labo. V roce 2000 
objekt koupila v konkurzu agentura Mejs.Invest s.r.o. a objekt fungoval jako hudební klub a z části jako prostory 
společnosti Citolab. Tyto provozy byly ukončeny v roce 2011 a nyní je objekt prázdný bez využití. Ve 70. letech 20. 
stol. postihla budovu i celý areál stavba přilehlé komunikace v ulici Povltavská, která si vynutila ubourání části 
původního objektu a ten je dodnes v torzálním stavu.  
Řada nevhodných zásahů v čele s výše zmíněnou částečnou demolicí vedla k nevratným změnám, na které nutně 
musely navrhované úpravy reagovat. 
Základním architektonickým cílem úprav je navrácení objektu do vizuálně celistvé a stylisticky čisté podoby 
použitím maxima autentických částí a doplněním celku soudobě designovanými prvky. Výsledkem by měl být 
objekt, který bude plnit úlohu reprezentativního sídla významné společnosti a současně se bude hrdě hlásit ke své 
minulosti.  
Zásady přístupu k zásahům do objektu: Všechny úpravy jsou navrženy v souladu s aktuálním přístupem k úpravám 
historických objektů, které vykazují umělecko-řemeslnou nebo památkovou hodnotu. 
Jde zejména o tyto principy: 
- Důsledné oddělení původních a nově navrhovaných konstrukcí 
- Zachování maxima autentických částí objektu s tím, že poškozené nebo zcela chybějící části, 

o kterých je známý původní stav - jsou do tohoto původního stavu opět navráceny. 
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obr.69                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
KONVERZE BÝVALÉ  GRABOVY TOVÁRNY, Na Košince, Praha 8, 2012, studie 
Jižní fasády - stav k 2012, navrhovaný stav jižního průčelí po úpravě 
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- Odstranění všech nevhodných a neodborných zásahů, které postihly budovu během jejího života 
- Nově navrhované části jsou řešeny zcela soudobě, konstrukce vestavované do stávajících prostorů jsou 

reverzibilní 
- Nově navrhované konstrukce a prvky jsou navrženy z materiálů zajištujících jejich jednoznačné vymezení 

oproti původním částem. Jde zejména o pohledový beton, hliník, sklo, nerezová ocel, lepené dřevo, stěrky na 
podlahách atd. 

- Originální prvky a konstrukční části budou renovovány za použití původních materiálů a technologických 
postupů. Chybějící části budou doplněny kopiemi. Jde především o okna, dveře, štukovou výzdobu, římsy, 
původní zámečnické prvky, nýtované ocelové konstrukce. 

- Z interiérů budou odstraněny nevhodné příčky, dveře, nášlapné vrstvy podlah, nátěry, obklady atd. Budou 
zbourány objekty stávající strojovny VZT a hromadných wc na střeše. Bude kompletně zbouráno oplocení.  

- V nově navrhovaných prvcích a konstrukcích v exteriéru i interiéru budovy je použitý motiv lomených čar, 
který symbolizuje pohnutou minulost stavby a svým dynamickým pojetím jasně odděluje tyto nové zásahy od 
původní architektury.  
 
 

 

 
obr.70                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
KONVERZE BÝVALÉ GRABOVY TOVÁRNY, Na Košince, Praha 8, 2012, studie 
Půdorys 1.NP po úpravě 
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obr.71                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
KONVERZE BÝVALÉ GRABOVY TOVÁRNY, Na Košince, Praha 8, 2012, studie 
3D model objektu po úpravě 
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5.5 Soubor E 
  

i n t e r i é r  /  d e s i g n   
 
 
 

Salon MELIDORA v Praze 6 [R] 
                   

Prodejna K2 MOTO v Praze 9 [R] 
                 

Interiér vstupní haly INFRACLIMA v Zápech [R]  
   

Kolekce bytových doplňků BALL-LINE [R] 
      

Židle OPLETA [R] 
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Salon MELIDORA v Praze 6     
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Soukromá osoba 
Místo:   Praha 6 - Střešovice 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2013 
 
Salon krásy a relaxace. Hlavní prostor je rozdělený na dva „světy“. Na vstupní „dřevěnou“ část s recepcí navazuje 
„bílá“ část s kadeřnickým salonem. Salon nabízí 3 křesla pro stříhání a 3 křesla pro mytí vlasů. V dalším prostoru je 
část pro masáže a koupele ve stylu „Provence“ v červeno-oranžových tónech.   
 
Obložením vstupní části vznikl „kukátkový“ efekt, který při vstupu do prostoru přitahuje oči návštěvníků k zadní 
části salonu. Ta je z důvodu absence oken a maximální potřeby světla řešena v bílých tónech a silně nasvětlena 
kruhovými svítidly zabudovanými v podhledu.   
 
 
 

 
 
obr.72                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
SALON MELIDORA, Praha 6 - Střešovice, 2013 
Půdorys / pohled na strop                  
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obr.73                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
SALON MELIDORA, Praha 6 - Střešovice, 2013 
Interiér od vstupu 
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Prodejna K2 MOTO v Praze 9  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová, Martin Švéda 
Klient:   K2 moto s.r.o. 
Místo:   Praha 9 - Harfa 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2014 
 
Největší prodejna motocyklů Kawasaki v Praze. Návrh interiéru reaguje na kvalitní prostor bývalé průmyslové 
haly. Dominantním prvkem jsou vystavené motocykly Kawasaki, umístěné v prostorovém rámu. Součástí návrhu 
byl na míru navržený mobiliář a kompletní grafické řešení prodejny. 

   

    
obr.74                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
PRODEJNA K2 MOTO, Praha 9 - Harfa, 2014 
Stojan na motocyklové oblečení / řez prodejnou       



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

129 
 

 
Obr.75                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
PRODEJNA K2 MOTO, Praha 9 - Harfa, 2014 
Interiéry 
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Interiér vstupní haly INFRACLIMA v Zápech  
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová 
Klient:   Infraclima s.r.o. 
Místo:   Zápy, Brandýs nad Labem 
Fáze:   STU, DSP, DPS, REA 
Rok:   2011 
 
Zavěšená konstrukce a zvolené materiálové provedení bylo vedeno snahou maximálně odhmotnit celé schodiště 
a vytvořit pocit levitujícího objektu. Všechny konstrukční prvky a detaily byly navrženy atypicky pouze pro tuto 
realizaci. 
 

 
obr.76                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
VSTUPNÍ HALA INFRACLIMA, Zápy, 2011 
Pohled na schodiště 
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obr.77                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
VSTUPNÍ HALA INFRACLIMA, Zápy, 2011 
Interiér 
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Kolekce bytových doplňků BALL-LINE 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa 
Klient:   KMK design s.r.o. 
Místo:   Senohraby 
Fáze:   REA 
Rok:   2002 
 
Ve spolupráci s firmou K.M.K. design vznikla kolekce bytových doplňků BALL-LINE. Design je založen na 
jednoduché geometrii trubek, jejichž spoje jsou řešeny vloženými koulemi. Ruční výroba zajišťuje precizní 
zpracování a prvotřídní kvalitu každého kusu. Povrchová úprava nerezové oceli je tvořena kombinací příčného 
brusu a lesku. Sestavu tvoří: stojan na časopisy, stojan na květiny, němý sluha a věšák na kabáty. 
 

   
obr.78                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BALL-LINE, Zápy, 2002 
Stojan na květiny / logo BALL-LINE 
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Obr.79                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
BALL-LINE, Zápy, 2002 
Stojan na časopisy / stojan na květiny / celá kolekce s věšákem a němým sluhou 
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Židle OPLETA 
 
Architekt:  ATELIÉR DAĎA Architekti 
Autor:   Jaroslav Daďa 
Klient:   Soukromá osoba 
Fáze:   REA 
Rok:   2005 
 
Stará známá věta říká: navrhnout židli je těžší, než navrhnout dům. Je to pravda. Zdánlivě jednoduchá úloha 
v sobě koncentruje požadavky na ergonomii, znalost materiálů a schopnost tvarovat. Za perfektním výsledkem 
stojí pečlivě vážené milimetry a jednotky úhlových stupňů. Je spousta židlí, které pěkně vypadají a špatně se na 
nich sedí. A naopak, na některých se sedí dobře, ale ten design.. 
 
Židle OPLETA vznikla na přání majitele rodinného domu v Dubči (str.103). Úkolem byl návrh „fortelné“ jídelní 
židle. Židle měla kombinovat tradiční prvky venkovského nábytku a současný design. Materiálem je masivní dub. 
Jde o jídelní židli, celkem bylo vyrobeno 6 kusů + jídelní stůl. 
 
Mám radost, že se celé rodině na židlích příjemně sedí. Jejich design a zpracování jim zaručují opravdu dlouhou 
životnost. 
 

 
 

 
obr.80                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ŽIDLE OPLETA, 2005 
Výkres 
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obr.81                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ŽIDLE OPLETA, 2005 
Židle na terase rodiného domu v Praze - Dubči 
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Osvětlení prostorů Lapidária a návrh pódia v Betlémské kapli  
 
Architekt:  FANTA E+B DESIGN 
Autoři:   prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. 
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Klient:   ČVUT, Zikova 4, 166 36 Praha 6 
Místo:   Betlémská kaple, Praha 1 
Fáze:   REA 
Rok:   1999 / 2001 
 
Úkol osvětlit prostory Lapidária pod hlavním prostorem Betlémské kaple byl obtížný vzhledem k velmi nízké světlé 
výšce prostoru. Lapidárium je navíc členěno rastrem železobetonových průvlaků na čtvercová pole.  
Byla zde navržena atypická svítidla ve tvaru křížů z mosazných trubek zakončených koulemi z mléčného skla. 
Svítidla byla osazena těsně pod stropem pomocí čtveřice trubek. Protáhlý tvar celé sestavy umožňuje rovnoměrné 
osvětlení prostoru včetně stropu a současně minimalizuje nároky na rozvody přívodních kabelů. V místě křížení 4 
ramen je spoj řešen mosaznou koulí. Výsledkem je zcela přirozené osvětlení, které působí dojmem jako by bylo 
navržené společně s prostorem lapidária. Což ale na druhé straně vyvolává otázku, zda je to tak správně, zda by 
nemělo více reflektovat dobu vzniku. 
 
Další prací v Betlémské kapli byl návrh pódia a řešení ozvučení.  
Pódium bylo řešeno včetně křesel a stolků pro konání promocí. Lapidární obdélný tvar pódia byl vizuálně odlehčen 
zešikmením částí obrysu a nakloněním všech svislých ploch tak, že se pódium směrem vzhůru mírně rozšiřuje. 
Křesla a stolky pro akademickou reprezentaci byly navrženy z dubového masivu v jednoduchých přísně 
geometrických formách. Jedinou „ozdobou“ byl pruh červené barvy uvnitř prázdných polí opěradel. Počet těchto 
polí se měnil s významem osoby, pro kterou bylo křeslo určeno. Zajímavostí bylo řešení zábradlí na přístupových 
schodech, které bylo z pohledových důvodů redukováno na pouhou kouli nasazenou na mosazném sloupku. 
Pódium prošlo později dalšími úpravami (bez účasti a souhlasu autorů), které významným způsobem změnily jeho 
vzhled. 
 

 
obr.82                                                                                                                                                           zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera 
OSVĚTLENÍ LAPIDÁRIA, Betlémská kaple, Praha, 2001 
Svítidla v Lapidáriu 
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obr.83                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
OSVĚTLENÍ LAPIDÁRIA, PÓDIUM, Betlémská kaple, Praha, 2001 
Svítidla v Lapidáriu, návrh křesla a pódia, čelní pohled na pódium 
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Úprava hrobu sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta v Praze  
 
Architekt:  FANTA E+B DESIGN 
Autoři:   prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. 
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Klient:   Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 
Místo:   Katedrála sv. Víta, Praha 1 
Fáze:   REA 
Rok:   1997 
 
Nesmírně zajímavým úkolem byla úprava hrobu sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta z roku 1997. Prostor pod 
podlahou katedrály v samém těžišti chrámu v nesmírně exponované poloze.  Jedinou „viditelnou“ částí úpravy 
bylo řešení zákrytové desky hrobu a části podlahy kolem ní.  
Protože stěny hrobu vystupovaly mírně nad niveletu podlahy chrámu, prof. Fanta navrhl pozvolné zvýšení dlažby 
kolem hrobu. Tím bylo současně dosaženo velmi nenásilného zdůraznění pozice hrobu v rámci prostoru hlavní 
lodě. Zákrytová deska ze sliveneckého mramoru je zdobena berlou - atributem sv. Vojtěcha. Deska je lemována 
bronzovým pásem. Dodnes si vzpomínám, jak jsme při práci na návrhu propočítávali smrštitelnost bronzu a podle 
výpočtů upravovali velikost předlohy. 
 
 
 
 

Úprava rondelu budovy MPO v Praze  
 
Architekt:  FANTA E+B DESIGN 
Autoři:   prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. 
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Daďa 
Klient:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Místo:   Na Františku 32, Praha 1 
Fáze:   REA 
Rok:   2001 
 
Úpravy rondelu v jihovýchodní části významné budovy z roku 1931 od jmenovce prof. Fanty Josefa. Součástí úprav 
byl návrh nového stropního svítidla z mosazi. Svítidlo bylo navrženo ve tvaru osmibokého jehlanu se zasklením 
mléčným sklem. Vstupní předložené schodiště bylo po stranách doplněno madly. Madla byla navržena z nýtované 
oceli v kombinaci s mosaznými koulemi. Ocelové části madla byly opatřeny grafitovým nátěrem. Dále byl prostor 
rondelu nově vydlážděn, byly odstraněny nevhodné zásahy z minulosti, mříže vymezující prostor byly nově 
opískovány a opatřeny grafitovým nátěrem.  
 
Obě úpravy jsou dokladem nesmírně citlivého přístupu prof. Fanty k významným památkám. 
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obr.84                                                                                                                                  zdroj: betlehemchapel.eu/ AM Interiér / autor 
OSVĚTLENÍ LAPIDÁRIA, PÓDIUM, Betlémská kaple, Praha, 1999 / 2001 
HROB SV. VOJTĚCHA, Katedrála sv. Víta, Praha, 1997, RONDEL BUDOVY MPO, Na Františku 32, Praha 1, 2001 
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Úpravy Karlova a Husova náměstí v Roudnici nad Labem  
 
Architekt:  FANTA E+B DESIGN 
Autor:   prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. 
Spolupráce: doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc., Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Hana Kotyzová 
Klient:   Město Roudnice nad Labem 
Místo:   Roudnice nad Labem 
Fáze:   REA 
Rok:   2008-2010 
 
Významná byla činnost prof. Fanty ve městě Roudnice nad Labem. V letech 2005-2008 proběhla rozsáhlá úprava 
obou hlavních náměstí - Karlova a Husova. Oba prostory byly řešeny zcela komplexně, včetně návrhu mobiliáře a 
veškerého vybavení.  
Jedinečný historický urbanismus Roudnice nad Labem je ovlivněn především tvarem terénu a řekou Labe. Půdorys 
Karlova náměstí je dán tvarem dvou obchodních stezek, vedoucích přes brod v místě dnešního mostu.   
Tím bylo město fixováno již od doby prehistorické. Další roudnické náměstí - Husovo - je umístěno vzhledem 
k přírodnímu reliéfu zcela přirozeně na skalním ostrohu, táhnoucím se severojižně. Tyto skutečnosti určily základní 
vztahy, které ovlivnily rozhodování o prostorových, komunikačních a detailních architektonických úpravách. 
Urbanistické řešení Karlova náměstí navázalo na zjištěné geometrické vztahy mezi náměstím, historickými 
dominantami a hlavními komunikačními směry. Navrhované řešení reaguje na svažitý terén tak, že vkládá do 
zářezu ústřední plošiny, na níž se nachází sloup, kašna a kompoziční střed (pítko) soustavu stupňů, které 
přecházejí ve schody. V ose sloup - kašna směrem k Husovu náměstí je umístěn bezbariérový vstup. Rovina této 
centrální plochy zaříznuté do svahu byla opatřena kamennými obrubníky. Tato výrazná ústřední část náměstí byla 
zklidněna uplatněním svažující se trojúhelníkové plochy, která byla zatravněna. Plocha svým tvarem určuje nový 
pohledový směr k řece. 
Všechny nové úpravy byly navrženy tak, aby co nejméně narušovaly jednotu prostoru. Cílem bylo přehlédnout 
celé náměstí, čímž vynikne jeho specifický tvar a terén. Řešení podtrhuje historické hodnoty náměstí, ale používá 
soudobý detail. Soudobý architektonický design není v kontrastu se zachovanými hodnotami, ale je kontextuálně 
provázán. V tomto duchu bylo navrženo také vybavení náměstí, lavičky, odpadkové koše, přístřešky autobusových 
zastávek, patníky, pítko a informační tabule a směrovky. Všechny tyto předměty a prvky se vyznačují jednotným 
stylem, který je charakterizován použitím ukotvení do podkladu - dlažby - v jednom bodě (řešení pro svažitý 
terén). Předměty vybavení jsou nevtíravé a nepočítá se s jejich autonomním uplatněním. Centrální plocha 
umístěná do osy spojnice sloupu a kašny má střední část vydlážděnou z žulových desek a boční části jsou pokryty 
vrstvou drobné kamenné drtě, která umožní dobré vsakování srážkové vody a poskytuje suchý a pevný povrch pro 
chůzi. Ve středu vydlážděné části je umístěno pítko a při vstupu na tuto plochu reliéfní mapa města s orientačními 
body. Zatravněná plocha v severní ose náměstí vytváří neutrální zklidňující prvek.  
Na Husově náměstí nedošlo k zásadním architektonickým změnám. Návrh spočíval v rehabilitaci a podtržení 
úzkého podélného prostoru náměstí. Snahou bylo obě náměstí od sebe neoddělovat, ale naopak je propojit. 
K tomu došlo přepracováním zbývající plochy mezi oběma náměstími (parkoviště) a odstraněním dvou topolů u 
Husova pomníku. 
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obr.85                                                                                                                                                   zdroj: Google / Karel Pešek, MF Dnes 
ÚPRAVY KARLOVA NÁMĚSTÍ, Roudnice nad Labem, 2008-2010 
Nově řešený střed Karlova náměstí, Karlovo náměstí z leteckého pohledu 



MÍSTO URČUJE DĚJ, ARCHITEKTURA VYTVÁŘÍ MÍSTO 

144 
 

Kolumbárium v Horních Počaplech  
 
Architekt:  FANTA E+B DESIGN 
Autoři:   prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc., doc. Ing. arch. Eva Fantová, CSc. 
Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ing. arch. Hana Kotyzová 
Klient:   Horní Počaply  
Místo:   Místní hřbitov  
Fáze:   REA 
Rok:   2008 
 
Minimalistická hranolová hmota ukrývající ostatky zemřelých je jedním z posledních realizací Bohumila Fanty. 
Často sarkasticky zmiňoval, že navrhl obřadní síň i kolumbárium a že je tedy připraven. 
Stavba kolumbária v prostoru hřbitova v Horních Počaplech čerpá inspirace z podobných staveb v architektově 
tolik oblíbené Itálii. Stavby jednoduché ve fasádách a složité v řezech často znamenají architektonickou kvalitu a 
zde tomu není jinak. Ústřední myšlenkou je práce se světlem. Bazilikální osvětlení po obvodu stavby je ozvěnou 
sakrálních staveb a navozuje uvnitř objektu pocit klidu a soustředění. Vznášející se střecha odhmotňuje stavbu 
směrem k obloze. Použití kamene a nerezového plechu zajišťuje objektu stálost a neměnnost v čase, což skvěle 
harmonuje s obsahem tohoto trezoru.   
 

 

obr.86                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
KOLUMBÁRIUM, Horní Počaply, 2008 
Půdorys, příčný řez, pohledy 
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obr.87                                                                                                                                                                        zdroj: obec Horní Počaply 
KOLUMBÁRIUM, Horní Počaply, 2008 
Interiér kolumbária  
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Příloha 1: Seznam obrázků a fotografií  
 
obr. 01                                                                                                                                                                                               zdroj: autor 
BUDOVA PAWLICA, Praha 6 - Ruzyně, 2013, Jaroslav Daďa, Hana Kotyzová  
Jižní balkon                      str. 10 
 
obr.02                                                                                                                                                 zdroj: libeskind.com / zaha-hadid.com                                                                    
MILITARI HISTORY MUSEUM, Drážďany, Německo, 2011, Daniel Libeskind 
MESSNER MOUNTAIN MUZEUM CORONES, Plan de Corones, Itálie, 2013, Zaha Hadid                             str. 14 
 
obr.03                                                                                                                                           zdroj: fosterandpartners.com / rpbw.com                                                                                      
HEARST TOWER, Manhattan, New York, 2006, Foster + Partners 
WHITNEY MUSEUM, New York, 2006, Renzo Piano Building Workshop                                              str. 16 
 
obr.04                                                                                                                                                  zdroj: MAFRA, Slavomír Kubeš / autor 
MODEL PROJEKTU NÁRODNÍ KNIHOVNY, Letná, Praha, 2007, Jan Kaplický / FUTURE SYSTEMS 
REKTORSKÉ KŘÍDLO KAROLINA, Praha, 1968, Jaroslav Fragner                  str. 18 
 
obr.05                                                                                                                                                                                                zdroj: autor                                 
ANALOGIE ČÁSTÍ DOMU A MĚSTA, 2016, Jaroslav Daďa 
Veřejný prostor jako interiér města                                                                                              str. 22 
 
obr.06                                                                                                                                         zdroj: foto Kevin Heggle / foto Nigel Young 
PIAZZA DEL CAMPO, Siena, Itálie  
VIEUX-PORT, Marseille, Francie, 2003, Foster + Partners                                                              str. 24 
 
obr.07                                                                                                                    zdroj: James Corner field operation / foto Tim Schenck 
THE HIGH LINE PARK, New York, USA, od 2006                                                str. 26 
 
obr.08                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
ŠTENCŮV DŮM, Praha, Otakar Novotný, 1911 
Průčelí do Salvátorské ulice                                                                                              str. 30 
 
obr.09                                                                                                                                                                             zdroj: www.prague.eu 
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ, Ovocný trh, Praha, 1912, Josef Gočár 
Nároží do Ovocného trhu                                                                                               str. 32 
 
obr.10                                                                                                                                                                              zdroj: www.svatosi.cz 
ZAHRADY NA VALECH, Pražský hrad, 1922-24, Josip Plečnik 
Altán Bellevue                                                                                 str. 34 
 
obr.11                                                                                                                                                                             zdroj: www.prague.eu 
TANČÍCÍ DŮM, Praha, 1996,Vlado Milunić, Frank O. Ghery  
Pohled z Jiráskova náměstí                                                                               str. 36 
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obr.12                                                                                                                                            zdroj: Charles Platiau, Reuters, via Corbis 
CENTRE GEORGES POMPIDOU, Paříž, Francie, 1972-77, Renzo Piano, Richard Rogers  
Ač v prudkém kontrastu objemu vůči okolí, je to právě měřítko, které zajišťuje bezproblémovou integraci.                           str. 38 
 
obr.13                                                                                                                                                                            zdroj: www.hotels.com 
HOTEL FOUR SEASONS, Praha, 2000, Ateliér Dům a město, společnost architektů                                            str. 40 
 
obr.14                                                                                                                                                                                                zdroj: autor 
Čím více čtverec, tím blíže ideálu? A naopak.                                                                                            str. 40 
 
obr.15                                                                                                                     zdroj: www.viteznenamesti.cz / www.skyscraper.com 
POLYFUNKČNÍ BUDOVA PPF LINE, Vítězné náměstí, Praha, 2012, Radan Hubička 
CAIXAFORUM, Madrid, 2008, Jacques Pierre de Meureon                                                             str. 42 
 
obr.16                                                                                                                                                                               zdroj: Luca Onniboni 
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Příloha 2: Soupis vybraných prací za období 1998-2016 
 
 
Vlastní projekční činnost (1998-2016) 
spolu s Ing. arch. Hanou Kotyzovou a od roku 2012 i s Ing. arch. Martinem Švédou 
 
Soutěže:    

1998_Knihovna pro Seinajoki, Finsko, mezinárodní studentská soutěž 
2000_Národní technická knihovna v Praze, Dejvice, mezinárodní soutěž  

s Hanou Kotyzovou a Ing. Richardem Jelínkem, postup do II. fáze 
2001_Telefonní budka pro ČESKÝ TELEKOM, vyzvaná soutěž 
2015_Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem,  
 Litoměřice, s Ing. arch. Ilonou Mikovcovou, 1. cena 

 
Realizace: 
 
Polyfunkční budovy:  2003_Budova firmy TORI s.r.o., Praha - Michle 

2006_Budova firmy OK Sklo auto, Praha - Čimice 
 
Administrativní budovy: 2005_Sídlo firmy VITRUM s.r.o., Stříbrná Skalice 
    2011_Sídlo firmy DASKO, s.r.o., Sázava 
    2013_Sídlo firmy PAWLICA, s.r.o., Praha - Ruzyně 
 
Rodinné domy, vily:  2003_Adaptace a dostavba statku, Mrchojedy u Sázavy 

2004_Rodinný dům, Hrusice 
    2005_Rodinný dům, Kamenice - Těptín 

2005_Rodinný dům, Praha - Dubeč 
2006_Rodinný dům, Sázava 
2001_Přestavba vily, Hradec u Stříbrné Skalice 
2008_Vila, Praha - Dubeč 
2011_Rodinný dům, Zdiby 
2013_Rodinný dům, Senohraby 
2014_Rodinný dům, Kladno 
2015_Rodinný dům, Nučice 
2015_Rodinný dům, Jílové 
2016_Rodinný dům, Stará Paka 

 
Veřejný prostor:  2014_Lávka pro pěší v Parku Kaménka, Praha - Lysolaje 
 
Rekonstrukce:   2015_Modernizace a stavební úpravy bytového domu Nikoly Tesly 8, Praha 6 
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Design:    2002_Kolekce bytových doplňků Ball-line 
    2005_Židle OPLETA 
 
Interiér:   2009_Wellness studio R&T Studio, Praha - Kbely 

2011_Reprezentativní hala se schodištěm pro společnost Infraclima, s.r.o., Zápy,  
2013_Kadeřnický salon Melidora, Praha - Střešovice 
2014_Prodejna Kawasaki, Praha 9 - Harfa 

 
Grafické práce:   2004_Návrh logotypu pro firmu Interart 

2004_Návrh logotypu pro firmu KMK design 
2008_Návrh logotypu pro firmy Dasko a Dasko Invest 
2008_Návrh logotypu nadačního fondu Školní pomůcky 
2009_Návrh logotypu wellness studia R&T Studio 

 
Návrhy, projekty: 2011_Projekt „BOXI“, plovoucí sídlo společnosti Spolupráce, s.r.o.,  

Janáčkovo nábřeží, Praha _ studie 
2012_Rekonstrukce a stavební úpravy bývalé Grabovy továrny,  

Praha - Libeň _ studie 
2012_Bytový dům, Praha 10 - Hostivař _ SP 
2014_Bytový dům, Kralupy nad Vltavou _ SP 
2014_Bytový dům Park Rokytka _ SP 
2015_Viladům Ztracená _ ÚR 
2015_Adaptace administrativního objektu Bubenská č.p. 1599 na  

ubytovnu, Praha 7 _ studie 
2016_Polyfunkční dům Reinerova - Západ, Praha Řepy _ studie 
2016_Rodinný dům, Minice _ Studie 
2016_Rodinný dům, Praha - Krč _ SP 
2016_Výrobní objekt Catalyst, Stříbrná Skalice _ SP 
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Spolupráce s firmou FANTA E+B DESIGN (1994-2011) 
 
Soutěže:   1996_Nové náměstí ve Štětí - 2. cena 

1998_Úprava Jiřského náměstí na Pražském hradě 
 
Realizace:   1997_Interiéry Lobkovické restaurace, Roudnice nad Labem 

1997_Renovace domu č.p. 17 v Nerudově ulici, Praha 
1997_Úprava hrobu sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Praha 
1999_Osvětlení prostorů Lapidária Betlémské kaple, Praha 
2001_Úprava rondelu budovy MPO, Na Františku 32, Praha 
2001_Úpravy interiéru Betlémské kaple, návrh pódia a ozvučení, Praha 
2004_Úprava Husova náměstí, Hostivice 
2004_Půdní vestavba kanceláří v budově MPO, Praha  
2005_Úpravy nádvoří budovy Ministerstva dopravy, Praha 
2010_Úpravy Karlova a Husova náměstí, Roudnice nad Labem 
2008_Kolumbárium, Horní Počaply 

 
Návrhy, projekty: 1996_Návrh osvětlovacích těles pro Vladislavský sál Pražského hradu,  
  Praha _ studie 

1996_Domova pro seniory, Roudnice nad Labem _ studie 
1997_Prodejní kolonáda v Mariánských lázních _ studie 
2001_Restaurování kamenných prvků atiky Petschkova paláce, Praha 
2005_Obřadní síň, Roudnice nad Labem _ studie 
2007_Úpravy Masarykova náměstí, Bělá pod Bezdězem _ studie 
2009_Úpravy náměstí, Třebenice _ studie 
2009_Rodinný dům, Hostivice _ SP 

 
 
 
Spolupráce s architektem Šimonem Cabanem (2008-2011) 
 
Realizace:   2010_Interiéry kanceláří HBO Česká republika, Praha 7 
    2011_Dostavba penzionu U Čápa, Příchovice u Kořenova 
 
 
 
Spolupráce se společností Architektonický ateliér ALEŠ (2008) 
 
Návrhy, projekty:  2008_Studie velkého rozvojového území Drnovská, Praha 6 _ studie 
    2008_Zastavovací studie bytových domů Mazanka, Praha 8 _ studie 
    2008_Bytový dům Pod Viaduktem, Praha 13 _ ÚR 
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Příloha 3: English summary 
 
This habilitation thesis is a result of connection between theoretical and practical level of my current activities in 
the field of architecture. It is a combination of knowledge from my own architectural practice, cooperation with 
other colleagues, and not least from my teaching at the Faculty of Architecture and Faculty of Civil Engineering in 
Prague. Opening four chapters are devoted to theoretical bases and personalities that have shaped me into the 
profession of architect and in the role of teacher. I convey my knowledge here, which resulted in the principle of 
access to different architectural drafting tasks. The leitmotif throughout the habilitation thesis is a „place“. "Place 
defines events", said Karel Prager, an architect and visionary. His creation still polarizes professionals and the 
general public. This statement cannot be doubted unlike some of his realizations. A place as a key parameter in 
the design of each architectural puzzle. A place that also can be called context or environment. A place as a basic 
starting point, the only thing that is firmly architect given a priori. By correctly understanding and analyzing the 
context architect obtains information which, combined with his creativity and experience allows him to find the 
optimal solution for each problem. Conversely, misunderstanding of the environment into which the building is 
placed, cannot even despite the presence of two other components of the design process lead to a satisfactory 
result. In case of the successful integration of new building into the existing environment it creates a new place. 
The architecture takes from the place and also creates the place. American architect Richard Meier calls it 
"placeness". That is what makes a space a place.  
„Place is a public space“. The second chapter is dedicated to this connection. The importance of understanding 
the context of the environment culminating in the third chapter in solving problems of the "new in old". The 
fourth chapter is devoted to my view of architecture, I mention a group of celebrities whose work I consider to be 
most important for my development in this field. Introductory theoretical part I conclude with a discussion of my 
personal experience as a teacher at the university. On the faculties of Architecture and Civil Engineering in Prague 
I have been working for 17 years. I focus on studio work, where I try to pass on to my students practical 
experience. 
The fifth chapter contains the collections labeled A-E with selected major architectural realizations, projects and 
competitions. The files are divided from the larger units [public area], through typologically broken, selected 
buildings, to interior and design. It thus includes a wide range of topics, which I have devoted the period 2000-
2015. On the examples I present the importance of the context for the successful outcome of the work. Another 
commented and natural part of the architectural design is a clear idea of solution concept that I try to maintain 
throughout the design process. The concept includes all architectural "tools" from the compositional principles to 
the materials and colors. Among the criteria which I accentuate, includes a set of the works, which I call 
"customer satisfaction". I rank here primarily functional operational solutions, user friendliness of construction, 
economy of construction and operation, durability of materials, low maintenance and at last but not least, 
modesty and a timeless expression. 
The last sixth chapter by a set F, is devoted to realizations on which I had the honor to work with Professor 
Bohumil Fanta [1942-2011]. Selected projects smaller, but the more important, are devoted to the topic "new in 
old", which was the domain of the professor. Thanks to the cooperation with him, I had the unique opportunity to 
be a participant of roles in a very attractive and challenging environment of significant historic buildings, such as 
Bethlehem Chapel and St. Vitus Cathedral.  
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