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STRUKTURA PRÁCE 
 

Práce je složena ze dvou dílů: Kniha A a kniha B 

 

 

Kniha A představuje cíle a metody zpracování, typologické zásady navrhování 

staveb a jejich vliv na funkci, provoz, prostorové a hmotové řešení stavby a její 

celkový architektonický výraz. 

Zkoumá obecnou teorii typologie, včetně příkladů a rozborů zabývajících se 

zkoumanou problematikou, doplněnou vybranými příklady vlastních 

architektonických prací a jejich rozborem ve vztahu k danému tématu. 
 
V knize B jsou prezentovány příklady vlastních architektonických prací  

a realizací, s  rozborem. a příklady vybraných studentských prací z ateliérů 

architektonické tvorby, které jsem vedl na Fakultě architektury a Fakultě 

stavební ČVUT v Praze. 
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B.1. VLASTNÍ ARCHITEKTONICKÁ A REALIZAČNÍ ČINNOST 
 

B.1.1. VYBRANÉ NÁVRHY, STUDIE A SOUTĚŽE 
1.1. Sportovní areál Markéta, Praha 6 
 architektonická soutěž - 1976, autoři: Cihelka, Kalivoda 
1.2. Rekreační prostor Škvorecká obora, Praha 
 architektonická soutěž – 1987(?), autoři: Cihelka, Kalivoda 

1.3. Sportovní areál Šeberov, Praha 
 architektonická soutěž – 1978(?), autoři: Cihelka, Kalivoda 

1.4. Řešení parteru Václavského náměstí, Praha 
 architektonická studie – 1980(?), autoři: Cihelka, Krahulcová, Kalivoda 

1.5. Smuteční obřadní síň Ďáblice, Praha 8 
 architektonická studie – 1980(?), autoři: Cihelka, Kalivoda 

1.6. Horská chata Zrcadlovka 
 architektonická soutěž – 1980(?), autoři: Cihelka, Kalivoda 

1.7. Prostor Stará Lípa, Česká Lípa 
 urbanistická studie, autoři: Hexner, Kalivoda, Rybářová 

1.8. Bytový dům Radimova ul. Praha 6 
 architektonická studie, autoři: Doležel, Kalivoda, realizace 

1.9. Garážový objekt s plně ozeleněnou střechou, ul. Radimova, 
Praha 6 

 návrh - 1984, autor: Kalivoda 

1.10. Rodinný dům, Nebušice 
 návrh - 1984, autoři: Kalivoda, Koubek, realizace 

1.11. Stravovací zařízení, Jilemnice 
architektonická studie - 1985, autoři: Mezera, Kalivoda, Rybářová, 

realizace 

1.12. Dostavba LŠU, Česká Lípa 
 architektonická studie - 1986, autoři: Mezera, Kalivoda, Rybářová 

1.13. Rekonstrukce a dostavba prodejny obuvi, Teplice 
 architektonická studie - 1987, autoři: Kalivoda, Rybářová 

1.14. Staroměstská radnice, Praha 1 
 architektonická soutěž, autor: Kalivoda, 1987 (Salon odmítnutých) 
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1.15. Rehabilitační a doškolovací středisko, Horní Polubný 
 architektonická studie - 1988, autoři: Kalivoda, Rybářová 

1.16. Rekonstrukce protialkoholního oddělení FN2 FP, ul. Apolinářská, 
Praha 2 

 studie – 1988, autoři: Kalivoda, Koubek 

1.17. Tvarování protihlukové stěny, ul. Žitná, Praha 2 
 výtvarné dílo, autoři: Cihelka, Kalivoda, Vácha 

1.18. Úprava okolí a návrh prodejny obuvi, Česká Lípa 
 architektonická studie - 1989, autoři: Kalivoda, Koubek, realizace 

1.19. Dostavba lokality Leninova (Hadovka), Praha 6 
 architektonická studie - 1989, autor: Kalivoda 

1.20. Rekonstrukce a dostavba SOU, Semily 
architektonická studie - 1989, autoři: Kalivoda, Rabas, Rybářová, 

realizace - 1992 

 autoři interiéru: Kalivoda, Melková, realizace - 1992 

1.21. Školský areál LŠU, ZvŠ, Česká Lípa 
 architektonická studie - 1990, autoři: Kalivoda, Melková, Rybářová 

1.22. Expo Seville, Španělsko 
 architektonická soutěž – 1990, autor: Kalivoda 

1.23. Úprava portálu pro směnárnu, ul. Spálená, Praha 1 
 studie – 1990, autor: Kalivoda 

1.24. Rekonstrukce střediska pro rodinnou terapii FN2 s FP,  
 ul. Apolinářská, Praha 2 
 studie – 1990, autor: Kalivoda, Koubek 

1.25. Diplomatické bydlení Rezidence Troja, Praha 
 architektonická studie – 1990, autor: Kalivoda 

1.26. Hotel Elan, Praha 
 objemová studie – 1990, autor: Kalivoda 

1.27. Rekonstrukce vily Traub pro diplomatické zastoupení EC v ČSFR, 
ul. Pod hradbami, Praha 6 

 architektonická studie – 1992, autor: Kalivoda, realizace 

1.28. Rozšíření a přístavba ZÚ Turecko, ul. Pevnostní, Praha 6 
 architektonická studie – 1992, autor: Kalivoda 

1.29. Pracoviště finančních fondů, ul. Národní, Praha 1 
 studie interiéru – 1992, autor: Kalivoda 
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1.30. Velvyslanectví ČR ve Strasburgu, Francie 
 návrh interiéru – 1993, autor: Kalivoda, realizace 

1.31. Rekonstrukce RD, Ohradské náměstí, Praha 5 
 architektonická studie – 1993, autor: Kalivoda 
1.32. Rekonstrukce hosp. objektů – prodejna, administrativa, Praha 5 
 architektonická studie – 1993, autor: Kalivoda 
1.33. Velvyslanectví ČR v Bruselu, Belgie (pro MZV ČR) 
 architektonická soutěž – 1993, autor: Kalivoda 
1.34. Rodinný dům, ul. Cíglerova, Praha 9 
 architektonická studie – 1996, autor: Kalivoda 
1.35. Rekonstrukce podkroví rodinného domu, Mšeno 
 architektonická studie – 1999, autor: Kalivoda 
1.36. Eurocentrum Pankrác (ECP), Praha 4 
 objemová studie – 1999, autoři: Janoušek, Kalivoda 

1.37. Rekonstrukce a rozšíření rodinného domu, Velké Přílepy 
 návrh – 2000, autor: Kalivoda, realizace 

1.38. Rekonstrukce a rozšíření konzulárního oddělení ZÚ Španělsko, 
Praha 6 

 architektonická studie – 2000, autor: Kalivoda 
1.39. Rekonstrukce objektu a renovace zahrady – rezidence ZÚ Indie, 

Praha 6 
 architektonická studie – 2001, autor: Kalivoda 
1.40. Rodinný dům, Velká Dobrá 
 návrh krbu - 2002, autor: Kalivoda 

1.41. Rodinný dům, ul. Na Třebešíně, Praha 3 
 dispoziční studie – 2009, autor: Kalivoda 

1.42. Rodinný dům, ul. Pod Havlínem, Praha 5 – Zbraslav 
 architektonická studie – 2010/12, autor: Kalivoda, realizace 
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REKREAČNÍ PROSTOR ŠKVORECKÁ OBORA   1.2 
1978 - architektonická soutěž pro mladé architekty 

 
Adresa umístění: Škvorecká obora, Praha – východ 
Investor: veřejná architektonická soutěž, HLMP 
Autoři: Ing. arch. Aleš Cihelka 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
Architektonická soutěž pro mladé architekty do 30 let věku. 

 
B. Místo stavby 
Praha východ – Škvorecká obora. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Urbanisticko-architektonická soutěž s velkou sportovní a rekreační náplní. 

 
D. Konstrukce – převážně monolitický železobetonový skeletový systém 

s montovanou fasádou, v kombinaci s ocelovými velkorozponovými prvky. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 
Pozemek je volný. 
E.2. Zadávací podmínky investora 

Navrhnout výrazný sportovně rekreační areál. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 
Zadání od investora, které bylo formulováno k datu zahájení projekčních 

prací, bylo dodrženo. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky určovaly řešení jednotlivých provozů i jejich 

vzájemné vztahy v interiéru i exteriéru. Funkční určení se projevilo v řešení 

mezi sportovními a rekreačními provozy. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 
Konstrukční systémy byly navrženy tak, aby byly schopny převzít veškeré 

požadavky, které na ně jsou typologicky a i ve variabilitě dispozic kladené. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Požadavky nebyly formulovány. 
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G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 
Architektonická soutěž byla odevzdána. 
G.2. Cca po 1 roce užívání 
Jednání nebyla obnovena. 

 

H. Závěr 
Odevzdaná urbanisticko-architektonická studie splnila ve svém řešení 

formulované požadavky. 

Dílo nebylo realizováno. 

 

Získali jsme jedno ze tří ocenění. 
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ŘEŠENÍ PARTERU VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ   1.4 
1979 – urbanisticko-architektonická soutěž 

 
Adresa umístění: Václavské náměstí, Praha 1 
Investor: vyzvaná urbanisticko-architektonická soutěž 
Autoři:  Ing. arch. Aleš Cihelka 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Ing. arch. Daniela Krahulcová 
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A. Účel a funkce 
Hlavním záměrem urbanisticko-architektonické soutěže bylo řešení parteru 

Václavského náměstí. V rámci zadání byly položeny některé zásadní otázky: 

- vhodnost umístění stromů 

- rozsah a způsob pohybu pěších 

- umístění drobné architektury a jiných zajímavostí do tohoto prostoru 

- ponechání průjezdných tramvajových linek 

- umožnění vjezdu automobilů a autobusů a v jakém rozsahu 

Způsob zásobování jednotlivých komerčních provozů 

 
B. Místo stavby 
Václavské náměstí, Praha 1 

Prostor celého náměstí, navazující komunikace a průchody. 
 
C. Charakteristika (zadání) 
Naší zásadní prioritou bylo umožnění pěší pochůznosti celé plochy náměstí, 

tedy zásadní preference chodců v pěší zóně. Jako kompoziční prvek  

a současně jako doplnění lidského měřítka, zpříjemnění lidského prostředí  

a navození jeho intimity bylo použití komponované vysoké zeleně – stromů  

a z nich vytvořených stromořadí. Koncepci dopravy jsme navrhli tak, že 

průjezdné tramvajové linky po celé délce náměstí byly vyloučeny a ponechán 

byl pouze příčný průjezd tramvají ulicí Vodičkovou a Jindřišskou. Naproti tomu, 

sice zásadně omezenou, dopravu pro vybrané obslužné automobily a autobusy 

jsme na ploše náměstí ponechali. 

Pochozí plochu pro pěší jsme navrhli jako bezbariérovou, to znamená, že celá 

plocha náměstí byla v jedné rovině a určení různých funkcí bylo na této ploše 

řešeno barvou a strukturou dlažby. Pro výrazné oddělení či vymezení provozu 

automobilů a vyšší bezpečnost chodců byly v některých angažovaných částech 

osazeny vymezující žulové sloupky. 

Náš návrh počítal s tím, že posunutím stromořadí směrem k podélné ose 

náměstí uvolníme plochu pro přirozený pohyb pěších podél fasád domů. 

V tomto případě převážně kolem komerčních prostorů nabízejících mimo jiné 

občerstvení a jídlo. Navíc jsme tuto nabídku posunuli více do plochy náměstí  
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s využitím krytu či clony korun stromů. K tomuto veřejnému prostoru dle nás 

samozřejmě patřily i další, pro Václavské náměstí typické prostory  

a to jednotlivé průchody a pasáže. 

Zeleň jsme navrhli komponovanou vysokou i nízkou. Ta vysoká výrazně 

určovala charakter pěšího prostoru a umožňovala některé prostory gradovat již 

tím, že byla někde zhuštěná a naopak někde byla vyloučená. Nízká zeleň  

a barevně kvetoucí rostliny měly do tohoto prostoru doplnit i příjemnou sezonní 

barevnost. 

Dopravní automobilovou obsluhu jsme ponechali pouze vyhrazenou a objemem 

sníženou v celém podélném směru. Doprava byla omezena pouze  

na vyhrazené pojízdné pásy, s jiným povrchem – jinou strukturou a barvou 

dlažby. 

Součástí našeho návrhu bylo i dopravní řešení, jako výhled po roce 2000. 

Navrhli jsme, zcela samozřejmě, uvolnění horní části náměstí od průjezdné 

automobilové dopravy severojižní magistrálou. Navrhli jsme navrácení hmoty 

Národního musea zpět k prostoru Václavskému náměstí, jak pěším prostorem, 

tak pocitově - bez bariéry projíždějících aut. A současně jsme navrhli přesun 

magistrály za Národní muzeum. 

A protože jsme byli mladí a naivní, tak jsme si mysleli, že tak samozřejmá věc  

a za tak dlouhou dobu (viz. až za 21 let) bude vyřešená, nebo alespoň k řešení 

připravená. Jak je vidět, asi jsme se mýlili. 

 

D. Konstrukce – klasická dlažba v doplnění s jinými dlažebními prvky  

a drobnou architekturou. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Pozemek Václavského náměstí, který je de facto po celou dobu ve stejném, 

funkčním tvaru. Změny se týkají pouze rozsahu a intenzity dopravy MHD, 

zásobování a dopravy automobilové. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Zadáním soutěže bylo navrhnout nový prostorový koncept náměstí  
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a rozhodnout o způsobu a typu dopravy, která bude na prostoru náměstí 

umožněna. Dále bylo požadováno vyjádření a případně nový návrh na řešení 

průjezdné automobilové dopravy kolem Národního muzea v horní části 

náměstí. Obdobný dopravní problém byl ve středu náměstí s průjezdem  

z ulice Vodičkova do ulice Jindřišská. A nakonec s tím související řešení 

dopravy na ulici Národní a Na příkopě. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání soutěžních podmínek bylo na začátku soutěže a dále nebyly 

podmínky měněny. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky byly pro nás jedním z důležitých podkladů při návrhu 

tvarování parteru Václavského náměstí. To znamená šířky pěších pruhů, 

rozměry pro sezení na lavičkách a příslušné volné prostory, rozměry  

pro stolování v kavárenském a restauračním provozu. Na jejich základě jsme 

nakonec rozhodovali o tom, jaké plochy a jaké prostory budou v daných 

plochách umísťovány. A to obdobně platilo i o rozměrech pojížděných pruhů  

a možného zastavování a parkování pro automobilovou dopravu. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu, prostoru 

Korekce zde určeny pouze konstrukčním řešením technických podzemních 

staveb a komunikací vedených pod plochou náměstí, do nichž nebylo možné 

zasahovat. 

 

F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Veškeré požadavky na budoucí řešení byly formulovány v zadávacích 

podmínkách soutěže. 

Jinak bylo nutné dodržet ostatní běžné požadavky dané normami ČR a další 

legislativou. 
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G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 

Všechny odevzdané soutěžní návrhy byly předloženy formou výstavy  

a ankety ve vestibulu metra na Václavském náměstí občanům Prahy 

k vyjádření. Náš návrh nebyl širokou veřejností, bohužel, oceněn na předním 

místě. Je možné, že to bylo i díky tomu, že u našeho návrhu nebyly 

zveřejněny graficky velmi kvalitně provedené perspektivy (z neznámého 

důvodu, protože u ostatních prací zveřejněny byly), které ukazovaly výsledné 

řešení dopravně zklidněného prostoru náměstí. Jiné vyjádření od zadavatele 

soutěže nebylo zveřejněno. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Žádné další hodnocení nebylo provedeno. 

 
F. Závěr 
Myslím, že jsme přinesli zajímavý pohled na možné řešení tak výrazného  

a veřejnosti obecně známého veřejného prostoru, tedy na řešení parteru 

Václavského náměstí. Ukázalo se, že není zapotřebí nákladných  

ani výjimečných technických řešení, aby se prostor náměstí stal pro člověka, 

pohybujícího se chůzí, příjemným a více přitažlivým. 

Na druhou stranu bylo zřejmé, že fenomén dopravy a jeho řešení pro je  

pro využití parteru celého náměstí a souvisejících ploch poměrně zásadní. 

Neméně důležitou byla otázka způsobu a časového harmonogramu pro 

dopravní zásobování všech komerčních prostorů na náměstí. 

Typologické požadavky pomohly svou funkčností ve výsledném řešení splnit  

v zadání formulované otázky předložené zadavatelem, investorem. 

S časovým odstupem můžeme konstatovat, že Václavské náměstí stále čeká 

na své řešení, na své zlidštění. A že podmínky vypsané soutěže jsou víceméně 

stále platné. 

Dopravní zklidnění horní části náměstí kolem Národního muzea se zdá být 

v nedohlednu i po tolika neuvěřitelných letech od vypsané soutěže. Tedy 

z pohledu autorů. 

Dílo nebylo realizováno. 
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SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ       1.5 
1980 - anonymní architektonicko-urbanistická soutěž 

 
Adresa umístění: Ďáblický hřbitov, Praha 8 – Ďáblice 
Investor: veřejná architektonicko-urbanistická soutěž 
Autoři:  Ing. arch. Aleš Cihelka 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Ing. arch. Tomáš Valent 
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A. Účel a funkce 
Zadáním anonymní architektonicko-urbanistické soutěže bylo navrhnout 

smuteční obřadní síň v Praze 8 – Ďáblicích. Součástí návrhu bylo i výhledové 

řešení a doplnění stávajícího hřbitova. 

 
B. Místo stavby 
Pozemek stávajícího Ďáblický hřbitovu. Praha 8 – Ďáblice. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Naším předloženým soutěžním návrhem byla architektonická studie smuteční 

obřadní síně s jednoduchým, ale o to výraznějším expresivním členěním celé 

její hmoty v exteriéru. Nástupní prostor, tedy budova i její nástupní předprostor, 

byl proti okolnímu terénu zahlouben o výšku jednoho podlaží. 

C.1. 1.NP – hlavní prostory: 

- příchod smutečních hostů 
- prostor obřadní síně s umístěním rakve 
- sociální zařízení 
- technické zázemí s naložením a odvozem rakve 

Využili jsme možnost, uvedenou v podmínkách, na samostatné rozhodnutí 

autorů o umístění budovy na pozemku hřbitova vůči vstupu na hřbitov  

a tím o její vzdálenosti od vstupu na hřbitov. Řešili jsme nástup a příchod 

smutečních hostů k navržené smuteční obřadní síni tak, že jsme ji posunuli 

směrem do hloubky volného pozemku hřbitova. Záměrem autorů bylo 

poskytnout hostům, či návštěvníkům malou chvíli chůze pod stromy, než je 

cesta dovede k navrženému, vytvořenému terénnímu zlomu. Ten formou mírně 

zvlněné komunikace nabídne pohled na pozvolné vyrůstání a objevování se 

hmoty obřadní smuteční síně. Smuteční host, návštěvník, ale i divák v možné 

jedné osobě tak bude přiváděn novou komunikací, lemovanou zelení  

a stromořadím a je mu obrazně nabídnuta trocha času, aby i on mohl přemýšlet 

o svém bytí a nebytí na tomto světě. 

Jakmile tedy smuteční host projde vstupní bránou hřbitova, tak vstoupí  

do odděleného, zklidněného přírodního prostředí hřbitova lemovaného  
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vzrostlými stromy a při své chůzi vidí pozvolna se vynořující budovu posledního 

rozloučení. 

Samotnou smuteční obřadní síň jsme pojali jako ze země vyrůstající betonovou 

drúzu krystalů. Povrch krystalu byl navržen šalovaný, povrchově upravený, 

světlý monolitický beton. Chtěli jsme prostorové zklidnění a přitom výjimečnou 

hmotu pozvolna vyrůstající nad uměle vytvořeným horizontem. Výrazný vnější 

prostor tvar a plášť objektu vůči mírnému interiéru, s prosvětlením mohutným 

světlíkem v daném, určeném místě pohledů, v prostoru pro umístění rakve. 

Toto dynamické tvarování hmoty objektu obřadní smuteční síně ji dávalo 

výraznou monumentálnost, kde vnímání změny prostředí i změny intenzity 

světla navozovalo příležitost pro možnou chvilku i vnitřního zastavení  

před vstupem do obřadního prostoru. Proti návštěvníkovi se v mohutné šikmé 

ploše rozevřel vstupní otvor do objektu. Přitom směrem vlevo, z pohledu 

přicházejícího návštěvníka, ční mohutný tubus a skrze jeho vrchní otevření je 

přiváděno do zešeřelého prostoru interiéru výrazné světlo jako vykřičník, pruh 

světla, nasměrovaný přímo na položenou rakev. 

Nástup pozůstalých byl umožněn mimo hlavní příchod smutečních hostí. Stejně 

tak byl řešen i odchod po ukončení obřadu, mimo nově přicházející smuteční 

hosty dalšího obřadu. 

 
D. Konstrukce – monolitický deskový prostorový systém. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 
Zadání soutěže bylo určeno na volnou část hřbitova směrem severním  

od vstupní brány, tedy volný prostor s mírně neudržovanou zelení. Místo 

k umístění smuteční obřadní síně nebylo přesně určeno, bylo na autorech,  

aby jako součást návrhu určili i její umístění. To samé platilo o vnitřním 

typologickém provozu v interiéru budovy. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Zadáním urbanisticko-architektonické anonymní soutěže bylo navrhnout 

smuteční obřadní síň, její celý dispoziční provoz i celou úpravu vstupní části 

hřbitova. To znamená celého předpolí objektu. Navrhnout prostorový objekt,  
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jeho exteriér, ale i jeho interiér tak, aby byly splněny veškeré požadavky  

a podmínky pro umístění zamýšlené funkční části objektu. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 
Zadání soutěžních podmínek bylo formulováno na začátku architektonické 

soutěže a dále nebyly podmínky zásadně měněny, mimo běžných 

doplňujících jednání. 
E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky byly pro autory jedním z důležitých podkladů  

a určovaly řešení jednotlivých provozů i jejich vzájemné vazby při funkčním 

návrhu objektu. Rozměry jednotlivých komunikačních pruhů a ostatní plošné  

i prostorové nároky byly použity tak, aby umožnily a současně i korigovaly 

velikost vnitřního provozu. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 
Takové korekce při návrhu obřadní síně nevznikaly. Konstrukční systém byl 

navržen tak, aby byl schopen převzít veškeré prostorové i typologické 

požadavky, které jsme ve studii předpokládali. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Požadavky byly formulovány a upraveny ve vypsaných podmínkách zadavatele. 

Dále bylo nutné dodržet běžné požadavky dané normami ČR a další 

legislativou. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla. 
Náš návrh smuteční obřadní síně jsme do soutěže odevzdali, ale nebyl 

bohužel vybrán mezi vítězné návrhy. 

G.2. Cca po 1 roce užívání. 
Další posouzení soutěže nebylo vydáno. 

 
H. Závěr 
Náš soutěžní návrh jako příspěvek do řady předložených názorů doplnil možné  
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způsoby řešení smuteční obřadní síně i jejího okolí. Myslím, že naše představa 

o vytvoření celého vstupního prostoru hřbitova s následným umístěním  

smuteční obřadní síně a s přechodem z klidného prostředí volného parku  

do výrazné betonové drúzy byla zajímavá. Hmota obřadní síně svým vnitřním 

prostorem přinášela uklidnění a byla cenným příspěvkem do řady možností, jak 

řešit hmotu objektu a její architektonický předprostor. 

Využití typologických zásad sehrálo při řešení dispozic svou významnou roli. 

Dílo nebylo realizováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smuteční obřadní síň         7/7 



  B_31 

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HORSKÉ CHATY  1.6 
1982 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: Obec Mrklov, Benecko, okres Semily 
Investor: Sklo Union sklárny Kavalier KP Sázava 
Autoři: Ing. arch. Aleš Cihelka 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
Navržená rekonstrukce a dostavba stávající horské chaty pro sklárny Kavalier 

KP Sázava. Zakázka byla projektovaná přes tehdy fungující Architektonickou 

službu, zařízení ČFVU, což byla ve své době výtvarná instituce s projektovým 

oprávněním a ta umožňovala architektům předkládat některé své práce 

individuálně. 
Navržené rozšíření stávajícího horského objektu předpokládalo zachovat 

horský ráz nového celku a jen v rozumné míře rozšířit kapacitu jednoduchého 

ubytování, která se pohybovala kolem 28 lůžek. 

 
B. Místo stavby 
Pozemek stávající horské chaty Obec Mrklov, Benecko, okres Semily. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Zásadní snahou autorů bylo ponechat i nově upravený objekt ve vazbě  

na stávající místo a krajinu, aby se nově vzniklý objekt začlenil svým hmotovým  

i barevným řešením jednoznačně do okolního prostředí, krajiny. Aby zde 

správně reagoval velikostí i členěním své hmoty a zůstal tak pro budoucího 
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diváka objektem správným a nerušícím. Dodržením horského rázu dostavby 

byli autoři postaveni před nutnost odpovídajícího tvarového a materiálového 

řešení exteriéru objektu. Proto byl v návrhu ponechán klasický tvar budovy se 

sedlovou střechou. Dostavba tak pokračovala ve stávajícím tvaru a hmotě 

budovy. Na stěny exteriéru tak byl navržen, pro toto místo klasický dřevěný, 

tmavý prkenný obklad doplněný o bílé rámy a křídla oken. 

Stávající horský objekt leží v těsné blízkosti silnice. Ta byla omezujícím prvkem 

pro možný půdorysný rozvoj objektu, ale na druhé straně zase výhodou 

z hlediska zásobování a přístupu motorizovaných návštěvníků a pro 

zásobování kotelny palivem. Svah, na kterém horská chata stojí, je obrácen 

k západu a dává tak možnost výhledů do údolí, často umocněných západem 

slunce. 

Pěší přístup k objektu je ze silnice směrem od jihu. Návštěvník přijde  

na kamennou terasu, ze které je hlavní vstup do domu. Je zde i místo pro letní 

sezení s možností konzumace jídla. Tím místem je navržený betonový kulatý 

stůl s květinovou výzdobou, osazenou v pevném květináči uprostřed stolu.  

Na stěně objektu v jeho vstupní partii je navržen venkovní krb s pevným, 

komponovaným sezením z kamenných, sekaných kvádrů. Z tohoto prostoru 

terasy je pak hlavní vstup ho objektu přes nezbytné závětří a zádveří. 

C.1. 1.NP – nástupní podlaží: 

- lyžárna, prostor pro boty 
- společenská místnost, jídelna 
- společná kuchyně (hosté si vaří sami) 
- část ubytování 
- byt správce – 2+kk 
- kotelna 

C.2. 2.NP – ubytování hostů 

- ubytování hostů – převážně 2lůžkové pokoje 
- společné sociální zařízení 
- garáž (z komunikace) 

C.3. 3.NP 
- ubytování hostů – převážně 2lůžkové pokoje 
- společenská, výuková místnost 
- sklady (přístupné z komunikace) 

Celou náplní nově vytvořené horské chaty bylo ubytování formou samostatných 

pokojů se společným sociálním vybavením. Společenská místnost v 1.NP 
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slouží současně jako jídelna, navazující na kuchyni, kde si má každý 

z návštěvníků vařit sám. Ve 3.NP byl společný prostor doplněn o druhou 

společenskou místnost, která sloužila současně i jako místnost pro podniková 

školení. 

 
D. Konstrukce – zděný stěnový nosný systém, stropy hurdis. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Pozemek mírně udržovaný, objekt byl částečně využíván pro rekreaci 

zaměstnanců. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Požadavek investora zněl na rozšíření a dostavbu stávajícího objektu tak,  

aby bylo ubytování rozšířeno na dohodnutou míru. To mělo být řešeno 

úspornou formou, tedy ubytovacími pokoji se společným sociálním 

vybavením na chodbě a také požadavkem na stravování, kdy jídlo si měl 

připravoval každý z rekreantů sám z dovezených zásob. Tomu byly 

podřízeny i typologické a provozní požadavky. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Řada doplňujících požadavků byla vznášena průběžně v průběhu vznikající 

studie v závislosti na postupu jednání o způsobu řešení a využívání nové 

stavby. Bylo nutné na ně průběžně reagovat a objekt ve studii stále 

upravovat. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky měly vliv na tvarování a funkčnost interiéru. Na jejich 

základě byly upřesňovány rozměry a řešení jednotlivých ubytovacích zón  

i objektu jako celku. To při stálém tlaku na nastavení a udržení finančních 

limitů, které byly jasně vymezeny investorem. 

Vliv typologických požadavků na exteriér již nebyl v takové míře. Nicméně  

některé zásahy do fasády byly i z tohoto titulu udělány, především  

v dimenzování vstupní části a při členění fasády. To proto, že rozměry  

ubytovacích pokojů byly navrženy minimální, dle typologických požadavků, 
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ale stále ještě při udržení rozumně úsporného řešení. To se pak promítlo  

do rytmu rozmístění okenních otvorů na fasádě horské chaty. 
E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Konstrukční stěnový systém byl navržen tak, aby umožnil požadované 

řešení, dané velikostí ubytovacích pokojů. Konstrukční korektura 

typologických požadavků se projevila v podkroví při určeném tvaru střechy. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Byla zde řada zavazujících požadavků, především ze strany chráněné oblasti 

KRNAP (tvar objektu) a OHS (ubytování, stravování). Jednání o nich byla 

poměrně složitá a dlouhá. 

Ostatní běžné požadavky dané normami ČR byly dodrženy. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 
Hodnocení předaného díla – architektonické studie bylo kladné, společná 

cesta k ukončení celé akce byla poměrně dlouhá. 

Konečné řešení interiérů bylo kvalitní, převážně atypické, navržené 

z přírodních materiálů. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 
Práce zůstala v pozici architektonické studie. Žádné požadavky či námitky  

ze strany investora nebyly vzneseny. 

 

H. Závěr 
Po delších jednáních při tvorbě architektonického návrhu, provázených 

množstvím doplňujících skic, byla dokončená studie odevzdána investorovi. 

Navržený nově opravený a rozšířený objekt se mohl stát kvalitní součástí 

krajiny. Byla to dobře odvedená práce z pohledu architekta, investora  

i budoucího uživatele, ale i orgánů KRNAP.  

Zbývalo jen začít se stavebními pracemi, ale ty bohužel již nezačaly. 

Dílo nebylo realizováno. 
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BYTOVÝ DŮM, PRAHA 6       1.8 
1983 - architektonická studie, prováděcí projekt a realizace 

 
Adresa umístění: ul. Radimova 15, Praha 6 – Břevnov 
Investor: SBD v Praze 6 
Autoři:  Ing. arch. Doležel 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
Architektonická studie, prováděcí projekt a následná realizace čtyřpodlažního 

bytového domu v Praze 6 –Břevnově. Bytový dům se dvěma byty na podlaží, 

celkem s osmi bytovými jednotkami na relativně velkém pozemku, kde je navíc 

navržen a realizován samostatný garážový objekt s garáží pro každý byt. 

Dům byl navržen a realizován pro SBD v Praze 6. To znamená, že i realizace 

probíhala způsobem družstevní dodávky. Dříve narození si pamatují, že to byl 

v tehdejší době poměrně rozšířený způsob, jak získat byt a kdy jednotliví 

družstevníci sami ve svém volném čase pracovali na výstavbě objektu,  

ve kterém měli následně bydlet. Výhodou tohoto systému byla možnost úpravy 

dispozice bytů podle přání jednotlivých družstevníků, budoucích uživatelů 

konkrétního bytu. Nevýhodou byl nutný a často velmi dlouhý časový úsek 

života, který bylo nutné tomuto způsobu získání bytu formou výstavby věnovat. 

Další a to obecnou nevýhodou, obecným problémem té doby, byl naprostý  

a stálý nedostatek stavebního materiálu a kvalitních zařizovacích předmětů.  
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Když se ale nakonec podařilo takový družstevní dům dokončit, byla radost  

družstevníků veliká a byli zcela právem naplněni pocitem pýchy a hrdosti  

na svoji stavbu, na svoji vykonanou práci. 

 
B. Místo stavby 
Poslední volný pozemek pro přístavbu ke stojícímu bytovému domu v ulici 

Radimova, na křižovatce ulic Radimova a Cvičebná, Radimova 15, Praha 6 – 

Břevnov. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Snahou autorů bylo vytvořit navrženou přístavbou nový celek s již stojícím 

bytovým domem. Takový nový celek měl dodržet výrazovou i hmotovou jednotu  

a stále patřit do tohoto prostředí navazující drobnější zástavby rodinných domů.  

Je to právě v místech, kde zástavba rodinnými domy přechází přes ulici 

Radimovou postupně na větší hmotové celky bytových staveb a dále i staveb 

občanské vybavenosti. Byla to tedy snaha vytvořit se stávajícím objektem nový 

kompaktní dům. 

Problém ve členění hmot byl především v tom, že při požadavku investora  

na velikostně i tvarově totožné byty v nové přístavbě, musela být i hmota nové 

přístavby řešená symetricky. A přitom autor původního, stávajícího objektu 

z první poloviny minulého století pracoval se svými fasádami výtvarně  

a rozmisťoval členění fasád výrazně asymetricky. Nicméně dodržením proporcí 

ve hmotách a použitím stejného principu střešních nástaveb, dodržením výšky 

střešní římsy a výšky hřebene stávajícího domu se jednotný charakter 

výsledného celku podařilo dodržet. 

Navržený bytový dům je na jižním svahu pozemku a je zapuštěný do terénu 

oproti dopravní komunikaci, což umožnilo získat přímé osvětlení a větrání  

do suterénu i ze severní uliční strany. A současně dodržet požadovanou výšku 

parapetu nad terénem u bytů v 1.NP. Na jižní straně domu pak navazuje úroveň 

1.PP přímo na terén zeleného dvoru. 

C.1. 1.NP - nástupní podlaží z ulice 

Závětří, zádveří 
- dva byty 4+1 
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C.3. Typické podlaží – (2.NP a 3.NP) 

- dva byty 4+1 
C.4. 4.NP – atypické byty 

- dva byty 3+1 s mezonetovým podlažím v krovech 
C.5. 1.PP – je vybudováno pod celou plochou půdorysu objektu 

- atelier 
- sklepy bytů 
- dílna 
- mandl a sušárna 

Dům má čtyři nadzemní podlaží. Byty jsou rozměrově stejné, změny v dělení 

obytných místností umožnila připravená variabilita bytů, daná stěnovým 

příčným konstrukčním systémem s možností doplnění, nebo naopak vyloučení 

dělicích příček podle přání uživatelů. 

 
D. Konstrukce – zděný příčný stěnový konstrukční systém. 
 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu  

Pozemek byl v zástavbě volný a byl připraven pro přístavbu nového objektu  

ke stávajícímu bytovému domu, tato novostavba byla předmětem 

architektonického návrhu. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Projednaný požadavek investora zněl na vytvoření bytového domu o osmi 

shodných bytových jednotkách s velikostí cca 90m2 užitné plochy na jeden 

byt. Bytový objekt měl být dále doplněn garážovým objektem s možností 

parkování jednoho auta pro každý byt. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Jako v mnoha případech, tak i zde byla řada doplňujících požadavků 

vznášena průběžně během projektování a i následně v průběhu stavby. 

Nicméně nebyly to požadavky, které by zásadním způsobem měnily velikost 

či typologické řešení bytového domu. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky korigovaly tvarování a pomohly při řešení funkčnosti  
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interiéru jednotlivých bytů. A to ve vnitřních provozních vazbách  

a také ve velikostech jednotlivých místností. Vždy s ohledem na dodržení 

finančních limitů, které byly jasně vymezeny a požadovány investorem. 

Vliv typologických požadavků na exteriér objektu nebyl ve velkém rozsahu,  

ale přesto jimi byl částečně ovlivněn vnější tvar domu. To proto, že objekt 

musel reagovat na vnitřní typologické řešení určované velikostí bytů.  

To znamenalo, že návrh nové části musel být například osově souměrný 

podle osy dané v domovním schodišti. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Konstrukční korektura typologických požadavků při tomto řešení byla. Byla 

dána rozhodnutím o typu použitého konstrukčního schématu, v našem 

případě příčného stěnového systému. To mělo zásadní vliv na možnou 

variabilitu dispozice. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Řada požadavků byla formulována v rámci podmínek pro zástavbu dané 

parcely, dále podmínka hmotové návaznosti novostavby na stávající hmotu 

bytového domu. Další závazné požadavky především ze strany OHS. Ostatní 

běžné požadavky dané normami ČR byly dodrženy. 

 

G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 

Hodnocení architektonické studie i následně realizovaného a předaného díla 

bylo výrazně kladné. A to jak ze strany investora, dotčených orgánů,  

tak především ze strany budoucích uživatelů. Ti znali historii budovy nejlépe, 

protože byli současně i jejími realizátory. 

Byly zde vytvořeny poměrně velké, typologicky a provozně kvalitní byty. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Realizovaný dům byl nový a kvalitně provedený. Žádné požadavky  

či námitky ze strany investora ani uživatelů nebyly vzneseny. 
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H. Závěr 
Architektonická studie a následný prováděcí projekt vznikaly poměrně dlouho, 

především díky složitému projednávání, které bylo po celou dobu provázeno 

množstvím vyžádaných skic a doplňujících jednání požadovaných investorem. 

Realizovaný bytový objekt na svou dobu představoval kvalitní typologické 

řešení bytových jednotek, navíc s velkou možností variability. Stejnou kvalitu 

objekt představoval i v energetické oblasti, protož bylo použito zdivo s lepšími 

energetickými vlastnostmi. To bylo nové a v té době teprve zaváděné  

ve výrobě. 

Typologické požadavky se zde projevily v dispoziční kvalitě navržených bytů  

a do jisté míry ovlivnily i výraz a tvarování budovy. 

Dílo bylo realizováno. 
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RODINNÝ DŮM, PRAHA 6       1.10 
1984 - architektonická studie, prováděcí projekt a realizace 

 
Adresa umístění: Nebušice, Praha 6 
Investor: soukromá osoba 

Autoři: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Ing. František Koubek 
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A. Účel a funkce 
Architektonický návrh a následná realizace rodinného domu v Nebušicích. 

Požadavek investora, budoucího uživatele, zněl na provozně jednoduchý 

půdorysný koncept interiéru. Problémem, který museli autoři vyřešit, zde byla 

stavební parcela, která se od nástupní komunikace svažovala poměrně výrazně 

směrem k severu. To znamená, že nástup na parcelu a následně i do domu  

a současně jižní část parcely s vazbou na obývací prostory byly na stejné 

straně. 
 
B. Místo stavby 
Pozemek pro realizaci RD byla poslední volná parcela v zástavbě rodinných 

domů, Nebušice, Praha 6. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Autoři hledali prostorový koncept rodinného domu, který by splňoval předložené 

požadavky investora, uživatele a současně využil problém svažité parcely 

směrem k severu ve svůj prospěch. To znamená společnou jižní orientaci 

obytných částí i vstupu a vjezdu směrem k průběžné dopravní komunikaci. 

Byl vytvořen jednoduchý hmotový koncept s otevřeným interiérem obývacích 

prostorů směrem k jihu. Přízemí obývacího prostoru bylo otevřeno velkými okny  
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k jihu. Naproti tomu obývací prostor v patře byl směrem k jihu,  

a tím i ke komunikaci otevřen méně. Část tohoto prostoru je součástí 

otevřeného prostoru obytného pokoje. Ve středu jižní fasády je osazen 

betonový klasický krb. Okno nad ním umožňuje vnímání otevřeného ohně 

v krbu současně s průhledem na venkovní vzrostlou zeleň. 

Obytná část pozemku, která je využívaná z obývacího pokoje byla, oddělena  

od uliční komunikace vysázenou zelení. 

Na západním boku domu je z kuchyně přístupné venkovní rožnění. 

C.1. 1.NP – vstupní podlaží 

Závětří, zádveří 
- vstupní hala 
- obývací pokoj s jídelnou, kuchyně 
- sociální zařízení 
- dvě ložnice 
C.2. 2.NP 
- hala 
- obytný prostor 
- šatna 
- sociální zařízení 
- dvě ložnice 
C.5. 1.PP – pod celou plochou půdorysu  

- garáže 
- kotelna, uhelna 
- sklady 

Přístup na pozemek a následně vstup do domu je současně nástupem  

na vstupní rampu v úrovni 1.NP. To umožnilo zvednout ložnice o jedno podlaží 

nad úroveň terénu. Je to výhoda kterou ocenil investor z hlediska bezpečnosti. 

Navržená střecha s mírnějším spádem a s výrazným dřevěným lemováním 

umožnila snížení a optické zjemnění hmoty rodinného domu. Kompozičně 

výrazně se na jižním štítu uplatnila dvě symetrická komínová tělesa z režného 

zdiva, ukončená zajímavě tvarovanou betonovou hlavicí. 

 
D. Konstrukce – zděný příčný stěnový nosný systém, stropy hurdis, krovy 

dřevěné. 
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E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Pozemek byl volný a určený pro budoucí zástavbu RD. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

 Požadavkem investora bylo vytvoření takového typologického schématu 

bydlení, který by umožnilo variantně bydlení jedné i dvou samostatných 

rodin. To za předpokladu následných drobných úprav v interiéru rodinného 

domu. Obývací prostory měly být obráceny směrem k jihu, tedy k průběžné 

veřejné komunikaci. Parkování mělo být řešeno v garážích, jako součást 

objektu. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Během návrhu nebyly původní, vstupní požadavky investora zásadně 

měněny. Drobné změny se netýkaly velikosti, ani typologického řešení 

objektu. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky měly vliv na kvalitu a tvarování interiéru. Investor 

žádal provozně jednoduchý a z hlediska vnitřních rozvodů úsporný půdorys.  

Na základě těchto podkladů bylo předloženo několik variant půdorysného  

i hmotového řešení a nakonec byl vybrán jednoduchý, kompaktní tvar 

rodinného domu.  

Koncept jednoduchosti a úspornosti se projevil i ve hmotovém řešení,  

které bylo vhodné ve vztahu nového rodinného domu se dvěma nadzemními 

podlažími vůči okolní stávající zástavbě. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Zvolené konstrukční schéma rodinného domu se dvěma vnitřními příčnými 

nosnými stěnami se ukázalo jako dostačující z hlediska typologických 

požadavků i požadované funkční variability interiéru. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Většina požadavků byla formulována v okamžiku předložení architektonické 

studie a následné dokumentace ke stavebnímu povolení. Závazné požadavky  
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dotčených orgánů, především OHS a ostatní běžné požadavky dané normami 

ČR byly dodrženy. 
 

G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 

Investor architektonickou studii převzal. Hodnocení realizovaného  

a předaného díla bylo kladné ze strany investora a současně i uživatele. Byla 

oceněna provozní jednoduchost. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

 Realizovaný objekt byl navržen i realizován kvalitně. Žádné námitky  

či požadavky ze strany uživatele nebyly následně vzneseny. Teprve po roce 

užívání se ukázalo, že výhled severním směrem ze 2.NP je natolik zajímavý,  

že investor začal uvažovat o zřízení balkónu, přestože z typologického 

hlediska neměl v tomto místě valnou užitnou hodnotu. 

 
H. Závěr 
Rodinný dům realizovaný na základě architektonické studie a prováděcího 

projektu splnil předpoklady investora a naplnil snahu autorů o přátelské 

začlenění své hmoty do stávající zástavby. Přitom otevřel interiéry obývacích 

prostorů směrem k jihu a nabídl svému okolí poměrně tvarově zajímavou, 

prosklenou fasádu, s výraznými prvky dvou komínů. Soukromý prostor otevřený  

před obývacím pokojem byl od průběžné komunikace odcloněn komponovanou 

zelení.  

Přání investora po jednoduchosti se projevilo v typologicky jednoduchém, 

funkčním a úsporném řešení. 

Dílo bylo realizováno. 
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REHABILITAČNÍ A DOŠKOLOVACÍ STŘEDISKO   1.15 
1988 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: Horní Polubný 
Investor: ČSD SSZO Kralupy nad Vltavou 

Autoři: Doc. Ing. arch. Dagmar Rybářová, CSc. 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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POHLED JIH 
 
 

 
POHLED VÝCHOD A ZÁPAD 
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SITUACE 

 
PŮDORYS PŘÍZEMÍ 

 
PŮDORYS SUTERÉN 
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PŮDORYS 1.PATRO 
 

 
PŮDORYS 2.PATRO 
 

 
ŘEZY A, 3 
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A. Účel a funkce 
Architektonická studie novostavby rehabilitačního a doškolovacího střediska, 

která byla situována na místě původní, zaniklé stavby. Původnímu místu byl 

přizpůsoben a vycházel z něho koncept nové hmoty i charakteristický vzhled 

stavby. Například klasická sedlová střecha s vyhlídkovou věžičkou. Převážná 

část fasády byla obložena dřevěnými svislými prkny, jako reakce na původní 

styl dřevěných, či dřevem obkládaných stavení. 

Velikost novostavby byla určena možnostmi pozemku a požadovanou 

kapacitou ubytování, která vycházela z přepravní velikosti autobusu, tedy cca 

40 míst, lůžek. Navrhovaný objekt měl sloužit jako doškolovací středisko 

s funkcí společenského využívání, ale také jako rehabilitační a rekreační 

středisko. Zde naopak převažovala funkce sportovního využití. To bylo myšleno 

ve formě venkovních zimních i letních sportů a tomu byl podřízen způsob 

ubytování a stravování, i zařazení některých doplňkových prostorů. 

Zakázka byla realizována přes Architektonickou službu, zařízení ČFVU. Ve své 

době to byla výtvarná instituce s projektovým oprávněním, která umožňovala 

architektům realizovat některé své práce individuálně. 
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B. Místo stavby 
Volná krajina mezi Příchovicemi a Horním Polubným. Z tvaru původních 

základů historické stavby vyplynula i orientace nově navrženého objektu. 

Rehabilitační a doškolovací středisko bylo situováno v blízkosti silnice. To bylo 

výhodné z pohledu možného přivedení sítí i snadné dostupnosti automobilovou 

dopravou. Drobné místní komunikace musely být dotvořeny. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Požadavek investora zněl na horský objekt rehabilitačního a doškolovacího 

střediska s danou kapacitou lůžek a umístěním dvou bytů pro správce  

a personál objektu. Záměrem autorů bylo vytvořit objekt odpovídající místu 

svého umístění a vycházející z tradice původní zástavby. A tou byla převážně 

zástavba dřevěných domů a domů kombinovaných kamenných a dřevěných 

nosných konstrukcí s dřevěným obkladem. 

I střešní věžička reagovala na místní historické potřeby a zvyky (například 

vyzvánění v případě mlhy a špatných povětrnostních podmínek). 

Způsob využití byl navržen pro zimní období – viz. lyžárna, mazárna, zadní 

vstup a úschovna obuvi ve vstupní části i pro letní využití, převážně k horské 

pěší turistice. 

C.1. 1.NP – přízemí s hlavním vstupem do objektu od severozápadu 

- závětří, zádveří a prostor pro odložení bot 
- vstupní hala se schodištěm 
- společenská místnost s příslušenstvím 
- jídelna 
- kuchyně se zázemím 
C.2. 2.NP – 1.patro, ubytovací prostory 

- dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje 
- pokoj izolace 
- společné sociální zařízení  
- hala 
- prádelna a sušárna 
C.3. 3.NP – 2.patro, ubytovací prostory 

- dvoulůžkové pokoje 
- společné sociální zařízení  
- byt 3+1 
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- byt 1+1 
- hala 
- sklady  
C.5. 1.PP – suterén pod celou plochou objektu  

- lyžárna, mazárna 
- sauna 
- sklady kuchyně 
- elektrická akumulační kotelna 
- garáže, dílna 

 
D. Konstrukce – nosná konstrukce objektu je navržena zděná, stěnová. 

Střešní konstrukce klasické, dřevěné. 

Fasáda svislých stěn je navržena v převážné míře plochami s dřevěným 

prkenným svislým obkladem a s částečně omítanými plochami. Střešní krytinu 

tvoří natíraný pozinkovaný plech. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Stavba byla projednána a povolena na pozemku o velikosti půdorysu 

původní historické zástavby. Jiné podmínky a závazky zde pro autory nebyly 

stanoveny. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Požadavkem investora bylo navržení rekreačního objektu v dané lokalitě, 

v daném místě a v požadovaném objemu. Požadované využití v letním  

i zimním období. Typologicky to měl být objekt s převahou ubytovacích 

ploch, výrazně doplněných variabilní částí společenskou a odpovídající 

velikostí kuchyně pro společné stravování. Ubytování mělo být úspornou 

formou, tedy se společnými umyvárnami a WC. To vše nejen v kvalitním 

funkčním řešení, ale i v odpovídajícím reprezentativním architektonickém 

provedení. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání vstupních podmínek bylo formulováno na začátku architektonických 

prací a dále nebyly podmínky měněny. Variantní řešení bylo navrženo pouze  

na typ a způsob vytápění, kdy základní varianta byla na pevná, příp. tekutá 

paliva. Variantou je elektrická akumulační kotelna (s odpovídající příkony). 
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E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky určovaly řešení. 

Typologické požadavky byly vyjádřeny a promítnuty ve funkčním řešení 

půdorysů a ve velikosti a vazbách jednotlivých provozů. Byly důležitým 

podkladem při návrhu vnitřních provozů. Například poměr stolování  

a restauračního provozu, jeho obrátkovost v jídelnách. Dále rozměry 

ubytování a jeho příslušenství. Na jejich základě bylo rozhodnuto  

o vzájemných vazbách dispozičních ploch. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Konstrukční systémy byly navrženy tak, aby umožnily realizaci dispozičních 

požadavků. Základní požadavek byl na využití standardních konstrukčních 

rozměrů a rozponů a tedy na ekonomické využití systému. Tím byla do určité 

míry i dána možnost využití vnitřních velikostí prostorů v interiéru a využití 

jejich variability. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Většina požadavků na budoucí řešení byla formulována v zadávacích 

podmínkách investora. Nejasné a tak stále prověřované byly možnosti využití 

média pro vytápění. 

Také možná velikost objektu vzhledem k požadavku investora na minimální 

velikost ubytování a počtu lůžek byla dlouho ověřována. 

Jinak bylo nutné dodržet požadavky dané normami ČR. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 

Investor dílo převzal a spolu s uživatel byli s předaným dílem a jeho kvalitou 

spokojeni. Předložený návrh splnil jejich požadavky a mohl dále sloužit  

při vnitřním dalším projednávání. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Žádné další hodnocení nebylo provedeno. 
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H. Závěr 
Předložený architektonický návrh vytvořil v daném přírodním prostoru 

jednoduchou a přitom dostatečně výraznou hmotu, jejíž architektonický výraz  

i měřítko odpovídaly historickému tvaru původní zástavby. 

Typologické řešení splnilo svou funkčností původní požadavky investora, 

promítlo se i do architektonické kvality navrženého objektu. 

Dílo nebylo realizováno. 
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REKONSTRUKCE PROTIALKOHOLNÍHO ODDĚLENÍ FN 2 FP   
1.16 

1988 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Apolinářská 4, Praha 2 
Investor: ÚNZ NVP FN FP Praha 2 

Autoři: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Ing. František Koubek, CSc. 
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SITUACE 
 

 
ŘEZ 
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PŮDORYS SUTERÉNU 
 
 

 
 
PŮDORYS PŘÍZEMÍ 
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PŮDORYS PATRA 

 
PŮDORYS PODKROVÍ 
 

 
POHLED VÝCHODNÍ 
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POHLED JIŽNÍ 
 

 
POHLED ZÁPADNÍ 
 
A. Účel a funkce 
Architektonická studie rekonstrukce stávajícího objektu protialkoholního 

oddělení reagovala na požadavky uživatele o rozšíření plochy oddělení.  

A to jak lůžkové části, tak prostorů pro lékaře a sestry. Toto řešení mělo být 

současně podpořeno přímým propojením s objektem léčebny. Dále bylo nutné 

rozdělit na dvě samostatné dispoziční části Středisko drogových závislostí  

a Záchytnou protialkoholní stanici. 

Zakázka byla realizována přes tehdy vznikající projekci – Videopress MON – 

STP. Ve své době to byla instituce s projektovým oprávněním,  

která umožňovala architektům realizaci některých prací individuálně. 
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B. Místo stavby 
Architektonická studie se zabývala stávajícími objekty v historické zástavbě 

Prahy 2. V ulici Apolinářská, kde jsou objekty součástí stávajícího areálu FN 

Praha 2. Ulice Apolinářská je v této části ve značném spádu a to umožňuje,  

aby vstupy do jednotlivých objektů byly v různých výškových úrovních, 

posunutých o 1 podlaží.  
Situace – příjezd sanitek je řešen vjezdem na plochu dvora k dvornímu vstupu, 

kde je vytvořeno komunikační obratiště. Srovnaná plocha dvora tak slouží 

jednak jako komunikační plocha, ale také jako upravený zahradní prostor  

pro rehabilitaci pacientů. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Požadavkem investora byla rekonstrukce stávajícího objektu s cílem vytvořit 

nové interiéry s vyšší kvalitou funkčnosti a s využitím celého vnitřního objemu 

budov. Dále požadoval zvětšení stávajících užitných ploch a hlavně vnitřní 

propojení těchto budov s objektem protialkoholní léčebny. 

Byla navržena celková rekonstrukce obou stávajících budov. Přitom bylo 

rozhodnuto, že menší budova s funkcí střediska drogových závislostí,  

bude demolována a následně opětovně vybudována v původním tvaru s jiným 

poměrem světlých výšek podlaží. Budova větší dle návrhu zůstala a je 

rekonstruována na rozšířenou funkci záchytné protialkoholní stanice. Hlavní 

důraz byl položen na přímé propojení obou nových provozů se stávající 

protialkoholní léčebnou. To mělo být nově řešeno v rámci interiéru, a proto byla 

navržena podzemní chodba, která spojovala suterény obou budov  

a umožňovala jednoduché a rychlé přesuny personálu i pacientů. V rámci 

těchto nových suterénních prostorů byly ještě doplněny provozy prádelny, 

skladů a šaten zaměstnanců, přímo osvětlené a větrané do navazujícího 

terénního svahu. 

Záměrem autorů bylo vytvořit dvě nové funkční specializované jednotky 

s oddělenými samostatnými vstupy do objektů a přitom vnitřně propojené 

s původní protialkoholní léčebnou. To v rekonstruovaných objektech, 

s odpovídajícím vztahem k místu, tradici a duchu svého umístění v centru 

Prahy. 
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C.1. 1.NP – přízemí, vstup do objektu střediska drogových závislostí přímo 

z ulice, nebo s možností přes zádveří z uzavřeného dvora. 
C.1.1/ - středisko drogových závislostí 
Závětří, zádveří 
- čekárna 
- klubovna společných terapií 
- vyšetření, místnosti lékařů 
C.1.2/ Záchytná stanice (přístup ze dvora) 
Závětří, zádveří, vstupní hala 
- čekárna 
- kancelář VB (nes policie), příjem lékaře 
- svlékárna, izolace, lůžkové oddělení s umyvárnou 
- sociální zařízení 

C.2. 2.NP – 1.patro 

C.2.1/ - středisko drogových závislostí 
- pracoviště lékařů a sester 
- pracoviště sociální pracovnice 
- sociální zařízení 
C.2.2/ Záchytná stanice 
- lůžkové oddělení pro muže a ženy 
- sociální zařízení 
- pracoviště sester 

C.3. 3.NP – 2.patro 

C.3.1/ - středisko drogových závislostí - střecha 
C.3.2/ Záchytná stanice 
- hala 
- pracoviště lékařů a sester 
- sociální zařízení 
- pracoviště sociální pracovnice 

C.5. 1.PP – suterén v části půdorysu a nová spojka 

C.5.1/ - středisko drogových závislostí  
- sociální zařízení 
- plynová kotelna 
C.5.2/ Záchytná stanice 
Zádveří – přímý vstup z ulice 
C.5.3/ - nové propojení 

- propojovací chodba 
- šatna personálu mužů a žen 
- prádelna, sklady prádla 

Rekonstrukce protialkoholního oddělení FN 2 FP     6/9 



  B_77 

D. Konstrukce – konstrukční systém v nové části zděný, stěnový podélný, 

v rekonstruované části původní zděný. Fasáda svislých stěn je tvořena 

rekonstruovanými omítanými plochami. Střešní konstrukce jsou klasické, 

dřevěné. Střešní krytina v původním tvaru, tzn. tašky a eternitové tvárnice. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Větší z obou objektů byl částečně funkční, menší objekt nefunkční  

a v mírně dezolátním stavebnětechnickém stavu. Byl zde stálý požadavek  

na zachování původních tvarů obou objektů a požadavek minimálních 

zásahů do historického zdiva, ze strany instituce Pražské památkové 

rezervace. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Investor požadoval navrhnout rekonstrukci obou objektů tak, aby následně 

splňovaly požadavky uživatelů na nové, případně ještě rozšířené léčebné 

funkce. Bylo proto požadováno vnitřní propojení nových provozů s původním 

objektem protialkoholní léčebny a nová forma využití dvorního prostoru 

z hlediska komunikace i relaxace. Je třeba poznamenat, že řešení a léčení 

drogových závislostí bylo v té době poměrně novým fenoménem. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání vstupních podmínek bylo investorem formulováno na začátku 

architektonických prací. Nicméně tak, jak vznikaly plány a ukazovaly se 

reálné možnosti dispozičního využití obou objektů, tak byly také částečně 

měněny a upřesňovány požadavky lékařů na velikost a možnosti těchto 

prostorů. Variantní řešení bylo hledáno při novém způsobu podzemního 

propojení všech objektů léčebny. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky ukazovaly možnosti ve funkčním řešení jednotlivých 

lékařských provozů a v jejich velikosti a ve vazbách mezi jednotlivými 

provozy. Byly důležitým podkladem především při návrhu dispozic 

v historických vnitřních prostorech stávajícího objektu. Exteriér musel zůstat 

v původním tvaru. 
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E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Tato korekce byla zřejmá, bylo nutné pohybovat se v možnostech daných 

původními stavebními konstrukcemi, do kterých bylo možno zasahovat 

pouze výjimečně. Znamená to, že některé typologicky požadované velikosti 

musely být zmenšeny, případně zvětšeny, byť se tak mohly stát i mírně 

nehospodárnými z hlediska ekonomického využití. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Většina požadavků byla formulována v zadávacích podmínkách investora. 

Nicméně zaznívaly zde zřetelně požadavky týkající se památkově chráněných 

objektů a jejich částí. Bylo nutné dodržet tvar i velikost objemů a konzultovat 

návrh vnější barevnosti. 
Jinak byly dodrženy ostatní běžné požadavky dané normami ČR. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 
Investor architektonickou studii v rozpracovanosti zastavil a tuto její část 

převzal. 

Investor dílo převzal, s předaným dílem a jeho kvalitou vyjádřil spokojenost. 

Předložené návrhy splnily jeho vstupní požadavky. Studie se tak stala 

podkladem pro vnitřní jednání investora, jak postupovat v otázce 

prověřovaných prostorů. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 
Žádné další hodnocení vůči zpracovateli architektonické studie nebylo 

provedeno. 

 
H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie prokázala možnost vybudování 

požadovaných léčebných kapacit. Potvrdila, že toto řešení je v dané lokalitě 

možné. A to z hlediska provozního i z hlediska architektonické průkaznosti  

i za poměrně přísných požadavků instituce památkové ochrany. 
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Typologické řešení splnilo svou funkčností při řešení půdorysů funkční 

požadavky investora a odpovídajícím způsobem pomohlo formovat 

architektonickou kvalitu navrženého objektu. 

Dílo nebylo realizováno. 
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ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSTAVBA PRODEJNY OBUVI, NÁSLEDNĚ 
STUDIE ÚPRAV OKOLÍ ROZŠÍŘENÉ PRODEJNY OBUVI   1.18 
1988/1989 architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Berkova, Česká Lípa 
Investor: Obuv Liberec pro objekty, a MěNV v České Lípě pro úpravy exteriéru 

Autoři: Doc. Ing. arch. Dagmar Rybářová, CSc. 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Ing. František Koubek 

Spolupráce: Ing. arch. Michal Hexner, CSc. 
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AXONOMETRIE 
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A. Účel a funkce 
Architektonická studie rekonstrukce stávajícího objektu prodejny obuvi  

a současně studie jeho rozšíření o novou přístavbu s prodejními plochami. 

Stávající kapacita prodejny pro investora v té době již nepostačovala a bylo 

nutné najít způsob, jak prodejní kapacitu rozšířit. Odbor výstavby MěNV 

doporučil provést dostavbu v přímé návaznosti na stávající prodejnu v ulici 

Berkova. 

Rozšíření bylo po dohodě s investorem navrženo v objektu o dvou podlažích, 

1.NP dámská a dětská obuv a kožená galanterie, ve 2.NP pánská obuv. 

V návaznosti na to byly navrženy úpravy a uliční mobiliář v nově navržené pěší 

zóně v ulici Berkova. To především před novou prodejnou a následně i parkové 

úpravy za budovou směrem ven od historického centra města. Zde kolem 

prodejny procházela stopa původního hradebního opevnění a na ni reagovaly 

svým výrazem navržené architektonické, terénní a sadové úpravy. 

Architektonická zakázka byla realizována z jedné části přes tehdejší 

Architektonickou službu, zařízení ČFVU. Ve své době jediná výtvarná instituce 

s projektovým oprávněním, která umožňovala architektům realizovat některé 

práce individuálně. Druhá část zakázky byla provedena přes školu, FA ČVUT  

v Praze. 

 
B. Místo stavby 
Architektonická studie řešila rekonstrukci stávajícího objektu a současně  

i přístavbu nového objektu prodejny. Původní prodejna se nachází  

na křižovatce ulic Gottwaldova (tehdy) a Berkova, na okraji historické části 

České Lípy. Přístavba je rozvinuta směrem do ulice Berkova. 

Přístup zákazníků je z navržené pěší zóny v ulici Berkova, příjezd zásobování 

k rampě je z druhé strany objektu. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Zadání od investora bylo na rekonstrukci stávající, historické prodejny obuvi  

a na její rozšíření formou přístavby nové prodejny s odděleným způsobem 

zásobování. Vzhledem ke složitým zakládacím podmínkám, bylo nutné vytvořit  
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pod novým objektem samostatný odvětraný prostor v celém jeho rozsahu. 

Nasávání bylo navrženo z ulice Berkova formou osvětlovacích a současně  

nasávacích sloupů se sedákem, které byly umístěny na ploše ulice podél nové 

prodejny. Záměrem autorů bylo vytvořit novou funkční jednotku, novou prodejnu  

s vnitřně propojenými a současně oddělitelnými částmi. Tomu odpovídaly  

i samostatné vstupy na obou stranách nového celku. 

V reakci na původní funkcionalistický objekt baťovské obuvi byla přístavba 

navržena v jednoduché ploché formě, s mírně šikmou, zahlubující se fasádou 

v 1.NP ve směru k novému vstupu. Toto tvarování pro zákazníky navozovat 

příležitost k návštěvě prodejny. Nový vstup do prodejny byl zvýrazněn dvojicí 

prosklených, vystupujících prvků na fasádě, které tvořily současně prosvětlení 

okenními otvory. Podstatné bylo členění povrchu fasády, která byla tvořena 

keramickým obkladem s výraznými spárami v pravidelném, větším rastru. 

C.1. 1.NP – přízemí, nástupní prostory 

- vstupní hala 
- kožená galanterie 
- dámská a dětská obuv 
- sklady, příjem 
C.2. 2.NP – 1.patro  

- pánská obuv 
- sklady 
- sociální zařízení 
C.3. 3.NP – 2.patro (pouze malá část půdorysu) 

- plynová kotelna  
C.4. Střecha – klasická rovná s posypem a atikou 

C.5. 1.PP – je speciální, pouze odvětrávaný prostor, jehož nutnost byla 
vyvolána složitými zakládacími podmínkami. 

 
D. Konstrukce – byla použita prefabrikovaná, betonová, skeletová soustava. 

Obvodové stěny jsou vyzdívané, s návrhem keramického obkladu. Střecha 

plochá, s klasickou skladbou. 
 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 
Původní funkcionalistický objekt prodejny obuvi byl v té době funkční. 
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Pozemek pro přístavbu byl částečně zastavěný, objekty byly určeny  

k demolici. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Investor požadoval rekonstrukci původního objektu a současně přístavbu 

nového objektu tak, aby byla vytvořena nová, dostatečná kapacita 

požadovaných prodejních ploch. S jasným požadavkem na vstup zákazníků  

a na způsob zásobování. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 
Zadání vstupních podmínek bylo formulováno při zahájení architekt. prací. 

Nicméně, změny byly vyvolány na základě zjištěných geologických podmínek  

a problematických možností zakládání. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky se promítaly do řešení funkčních vazeb prodejních 

prostorů a skladovacích možností daných novou přístavbou. 

Původní objekt byl ponechán ve svém historickém tvaru. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 
Taková korekce v novém objektu byla minimální, protože použitý konstrukční 

systém umožnil využití plochy v celém daném prostoru zástavby. 

V původním objektu prodejny byly nové dispoziční úpravy konstrukcí 

limitovány. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Většina těchto požadavků byla formulována v zadávacích podmínkách 

investora. Nicméně zaznívaly zde zřetelně požadavky týkající se hygienické 

péče, osvětlení pracovních prostorů. Teprve následně byly vzneseny 

požadavky na úpravu parteru a okolí navržené prodejny. 

Jinak bylo nutné dodržet ostatní běžné požadavky dané normami ČR. 

 

G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 

Investor zpracovanou architektonickou studii převzal, s předaným dílem  

a jeho kvalitou byl spokojen, což bylo vyjádřeno při závěrečném jednání. 
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Předložené návrhy splnily jeho vstupní požadavky, formulované při zahájení 

projektových prací. Studie se tak stala podkladem pro další jednání  

a ta vyústila ve zpracování projektové dokumentace. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Vůči autorům nebyly vzneseny žádné námitky ze strany investora. 

Předmětem diskuze o umístění objektu se stalo jeho obrácení, jeho fasáda 

směrem ven z historické části města. I proto byl zpracován návrh  

na architektonické a parkové řešení ploch před zadní částí objektu 

s přístupem zásobování. 

 

H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie prokázala možnost rozšíření 

stávající prodejny obuvi o novou část přístavby. Na základě tohoto řešení byla 

zpracována prováděcí projektová dokumentace. 

Typologické řešení umožnilo splnit požadavky investora ve vnitřním provozu 

budovy a pomohlo formovat architektonickou kvalitu navrženého objektu  

i v okolním parteru. 

Dílo bylo realizováno. 

Nebyl dodržen architektonický návrh, na fasádách nebyl realizován navržený 

keramický obklad. 
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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SOU SEMILY   1.20 

1989 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul.Mezerova a Stalingradská, Semily 
Investor: OSP Semily – SOU 
Autor: Doc. Ing. arch. Dagmar Rybářová, CSc. 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 

Jiří Rabas 
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A. Účel a funkce 
Rekonstrukce a dostavba nového objektu SOU. Bylo třeba vyřešit nedostačující 

kapacity stávajícího objektu SOU. Architektonická studie proto řeší na straně 

jedné rekonstrukci stávajícího objektu a na straně druhé problém dostavby 

nového objektu. Řeší ho dostavbou, či spíše přístavbou nového objektu učiliště,  

kdy formou menších hmot objektů uzavírá stávající blok převážně bytových 

domů. 

Úkolem architektonické studie bylo prověřit možnosti tohoto rozšíření  

a variabilního využití nových prostorů pro potřeby učiliště. 

Rozšíření je typologicky zaměřeno na učebny, odborné učebny a možnosti 

vytvoření střelnice, případně víceúčelového, tanečního sálu. 

V návaznosti na rozšíření dispozice učiliště byly navrženy i některé úpravy 

v exteriéru a navržen uliční mobiliář v nově navržené, zklidněné zóně v ulici 

Stalingradská. To především v té části ulice, kde je navržen technický vstup  

do jedné z částí objektu a kde byl předpokládán větší pohyb školáků. 
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B. Místo stavby 
Hlavní, stávající objekt SOU je orientován do ulic Mezerova a Stalingradská. 

Hlavní, původní vstup je z ulice Mezerova. Architektonická studie řešila 

možnosti rozšíření stávajícího objektu učiliště směrem do ulic Stalingradské  

a Sokolské. Dostavba tak uzavírala stávající blok zástavby s převážnou 

orientací interiéru k západu a jihu. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Požadavkem investora bylo navrhnout a projednat možnosti rozšíření velikosti 

stávajícího odborného učiliště. Předpokladem k tomu bylo zvětšení počtu 

učeben a odborných učeben a přidání víceúčelového sálu, který by měla 

možnost nezávisle užívat i veřejnost. Dalším požadavkem investora bylo 

navrhnout takový objem a tvar dostavby, aby se vhodným způsobem začlenila 

do stávajícího prostředí nižších bytových staveb a aby dvůr tohoto bloku zůstal 

zachován i se svou zelení. 

Autoři tak ve svém návrhu byli vedeni snahou především navázat hmotově  

na stávající prostředí tak, aby nově doplněná a rozšířená hmota učiliště vhodně 

doplnila nejenom uliční frontu, ale i ve své velikosti a ve svém členění dotvořila 

prostor dané ulice. 

C.1. 1.NP – nástupní, jsou zde veškeré vstupy. Z ulice Mezerova je to hlavní, 

původní vstup s upraveným závětřím i zádveřím. 

- šatny žáků 
- byt školníka 
- vzduchovková střelnice (víceúčelový sál) s příslušenstvím 
- tzb, dílny, sklad odpadků 
- centrální otevřená hala, osvětleno z vrchu světlíky 
C.2. 2.NP 
- vedení učiliště 
- učebny 
- odborná učebna 
C.3. 3.NP 
- vedení učiliště 
- sborovna 
- učebny s kabinety 
- jazyková učebna 
- odborná učebna 
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C.4. 4.NP, část podkroví 
- knihovna, studovna 
- učebny, specifické učebny 
- odborná učebna 

 
D. Konstrukce – byla navržena klasická zděná s podélným nosným systémem, 

doplněná monolitickými prvky a monolitickými částmi. 

Konstrukce střechy klasická, dřevěné krovy s převahou sedlových a pultových 

částí. Vnitřní dvorana je otevřená přes celou výšku stavby a je osvětlena 

střešními skleněnými světlíky. Tašková, případně plechová krytina. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Na místě je stávající objekt odborného učiliště a ten je ve studie řešen jako 

rekonstrukce. Dále navazují pozemky ve dvoře zástavby, kde bylo možné 

navrhnout dostavbu SOU, která rozšíří požadované kapacity učiliště. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Investor požadoval, aby architektonická studie prověřila možnosti 

rekonstrukce stávajících provozů učiliště. Dále aby zjistila možnosti další 

zástavby v navazující blokové zástavbě a aby ukázala, jak veliký objekt, 

případně objekty jsou v daném prostředí objemově možné, až únosné.  

Vše s ohledem na možnosti pozemků, které pro tento záměr byly vytipovány. 

Řešení interiéru bylo součástí zadané architektonické studie. Důraz byl 

položen na kvalitní řešení typologické, funkční, na rozšíření počtu učeben  

a na využití víceúčelového sálu. 

Stejně tak bylo důležité vyřešit urbanistické vztahy z hlediska širších vztahů 

v nejbližším okolí stavby. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání podmínek bylo jednoznačně formulováno na začátku 

architektonických prací. Tak, jak probíhaly práce na zakázce, byly 

konzultovány názory a pohledy jednotlivých partnerů na straně zadávacího 

orgánu. Byly konzultovány možnosti využití pozemků a měnících se 

finančních podmínek. 
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E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Velmi důležitý byl zásadní vliv typologického požadavku na orientaci školních 

učeben vůči světovým stranám a vliv hygienických požadavků na osvětlení  

a oslunění. Jednalo se o rozšíření stávajícího objektu, o jeho dostavbu  

a o osazení nových objektů SOU vůči uliční frontě a souvisejícímu 

městskému prostředí. Výsledkem bylo uzavření nového tvaru učiliště, jeho 

doplnění do tvaru blokové zástavby a formování prostoru i předprostoru 

vstupní haly na jižní frontě s navazujícím divadelním sálem. 

Obdobně se projevil vliv typologických požadavků školských staveb  

na exteriér stavby. Je to požadavek na osvětlení, znamenající víceméně 

pravidelné členění fasády okenními otvory pro jednotlivé učebny. 

Typologické požadavky, nároky jednotlivých provozů se promítaly do jejich 

funkčních vazeb a určovaly velikosti potřebné pro tyto jednotlivé provozy. 

Formulovaly možnosti architektonického řešení interiéru a současně  

i ovlivnily velikost celkové architektonické hmoty. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu. 

Konstrukce novostavby, použitý konstrukční systém a systém konstrukčních 

rozponů, byly podřízeny typologickým a funkčním požadavkům stavby tak,  

aby byly splněny předpoklady na požadovaný objem stavby a různorodost 

jejího vnitřního řešení. 

V prostoru rekonstrukce bylo nutno velikosti a vazby navrhovaných prostorů 

podřídit stávajícím konstrukčním rozponům. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Většina těchto požadavků byla formulována a upravena v podmínkách 

zadavatele a také splněna. Další jednání byla průběžná, takže nevyřešených 

rozporných stanovisek bylo minimálně. 

Bylo nutné dodržet ostatní běžné požadavky dané normami ČR. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 

Investor zpracovanou architektonickou studii převzal formou společného 
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projednání. S předaným dílem, jeho kvalitou a řešením širších vtahů byli 

zástupci investora spokojeni. 

Předložený návrh splnil vstupní požadavky zadavatele, formulované  

při zahájení architektonických prací. Studie se tak stala podkladem pro další 

jednání a následné vytvoření prováděcí dokumentace. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Žádné další posouzení, ani projednání nebylo provedeno, architektonický 

návrh se stal podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace a stavba 

byla realizována. 

 
H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie prokázala možnosti rozšíření 

stávající velikosti SOU formou dostavby a stala se podkladem pro další jednání  

a následnou realizaci. Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům  

na pozemcích předpokládaných k zástavbě, bylo nakonec realizováno rozšíření 

SOU bez západní mezilehlé části, ale včetně jižního křídla s víceúčelovým 

sálem. 

Využití typologických požadavků umožnilo splnění poměrně složitých vztahů  

mezi funkčními částmi v interiéru navrhované budovy a vedlo ke kvalitnímu 

dokončení architektonického návrhu. 

Současně toto řešení splnilo svou funkčností původní požadavky a předpoklady 

zadané investorem. 

Dílo bylo realizováno. 
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REZIDENCE TROJA, DIPLOMATICKÉ BYDLENÍ   1.25 
1991 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Trojská, Praha – Troja 
Investor: Správa služeb diplomatickému sboru 
Autor:  Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
Architektonická studie měla za úkol odpovědět na otázku o dalších možnostech  

a rozsahu diplomatického bydlení v dané lokalitě a na poměrně stísněném 

pozemku. Diplomatické bydlení s veškerým servisem a příslušenstvím.  

Tato lokalita je dlouhodobě určeným místem Prahy, kam jsou situovány 

rezidence diplomatů mnoha zastupitelských úřadů. Nicméně je zde několik 

záporných faktů: 

1. problematické dopravní spojení s centrem Prahy i s Prahou 6, kde je 

naopak většina zastupitelských úřadů, 

2. je to záplavová oblast, s poměrně vysokou hladinou záplavové vody, 

3. při určitých povětrnostních podmínkách je to nevhodná blízkost 

kanalizační čističky pro Hlavní město Prahu. 

 
B. Místo stavby 
Hlavní město Praha, lokalita Troja. V návaznosti na částečně dostavěný areál 

diplomatického bydlení od Ing. arch. Bočana a na průjezdné komunikaci 

Trojská. Vybraný pozemek nabízí orientaci hlavní fasády směrem k jihu. 

 
C. Charakteristika (zadání)  
Předloženým požadavkem investora bylo navrhnout a projednat možnosti,  

které dává určený pozemek pro kvalitní diplomatické bydlení, při základním 

požadavku na dodržení problematiky záplavového území. Dalším podmínkou  
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bylo dodržení výšky hřebene střechy vůči stávající zástavbě, dané výškou 

střech sousedních a souvisejících objektů. 

Bylo nutné navrhnout takový objem a tvar, aby se stavba vhodným způsobem 

začlenila do stávajícího prostředí a to při respektování požadavků investora  

na kvalitu bydlení a možnostmi daných typologickými požadavky. 

C.1. 1.NP – (přízemí) nástupní podlaží, zvednuté oproti terénu pro dodržení 

podmínky na respektovanou úroveň záplavové hladiny. 

Hlavní vstup do objektu je současně vstupem do reprezentačních, 

společenských prostorů rezidence, které mohou být vzájemně propojeny  

do jednoho celku otevřením prosklených stěn. Reprezentační prostory 

mohou být při recepci dále funkčně rozšířeny i na prostor zahrady, která je 

s nimi přímo propojená schodištěm. 

Závětří, zádveří 

- vstupní prostory se šatnou hostů, sociální zařízení 
Přijímací hala 

Přijímací salonek 

- terasa se schodištěm 
- jídelna  
- kuchyně s příslušenstvím 
- vnitřní bazén 

C.2. 2.NP – (1.patro) intimní část rezidence - vlastní byt diplomata.  

- jídelna, kuchyně 
- domácí bar 
- obývací pokoj 
- knihovna, pracovna 
- ložnice se sociálním zařízením 3x 
- ubytování hostů 

C.5. 1.PP – (suterén), byť do značné části nadzemní (viz. záplavová 

hladina), především technické zázemí, hospodářský vstup a zásobování je 

do severního křídla od západu 

- hospodářské zázemí a zásobování 
- bazén, vodní hospodářství 
- byt správce 

 
D. Konstrukce – kombinovaná, vyzdívaná, převážně monolitická, vzhledem 

k záplavovému nebezpečí. Střecha sedlová, klasická doplněná oplechovanými 
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vikýři, střešními okny, krytina je tašková. 

E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Zcela volný pozemek s navazujícími komunikacemi, omezující podmínky 

záplavové vody a výškové omezení. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Investor požadoval prověřit technické a ekonomické možnosti zástavby 

daného pozemku a možnosti nabídky diplomatické rezidence. 

Bylo nutné nabídnout kvalitu i v tomto prostoru, ohroženém záplavami. 

Současně prověřit, jak velký objekt by v daném prostředí byl maximálně 

možný, až ještě únosný. To vše i s ohledem na požadavky a omezení dané 

požadavky sousedních pozemků. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Podmínky pro architektonickou studii byly formulovány na začátku 

architektonických prací a pozice investora zůstala v průběhu projektování 

konzistentní. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Vliv typologických požadavků se projevil při řešení specifických prostorových 

nároků na interiér a jeho vnitřní vazby pro potřeby diplomatického bydlení.  

To formulovalo především vstupní, společenské prostory navrhovaného 

objektu. Obdobně se projevil vliv těchto požadavků ve velikostech a šířkách  

na exteriér stavby. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Korekce typologických požadavků nevznikla. Naopak schéma konstrukce 

zde bylo podřízeno typologickým a funkčním požadavkům stavby tak,  

aby kvalita a funkčnost interiéru byly bezezbytku splněny. 

 

F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení. 
Požadavky byly formulovány a upraveny v podmínkách zadavatele. 

Schvalovací řízení nebylo zahájeno. 

Bylo nutné standardně dodržet ostatní požadavky dané normami ČR. 
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G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 
G.1. Při předání díla 

Investor zpracovanou architektonickou studii převzal. S předaným dílem,  

jeho kvalitou a se řešením širších vtahů byl spokojen. 

Předložený návrh splnil vstupní požadavky zadavatele, formulované  

při zahájení architektonických prací. Studie se tak stala podkladem pro další 

jednání. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Žádné další posouzení, ani projednání nebylo provedeno, architektonický 

návrh sloužil pro vnitřní jednání a schvalování investora. 

 
H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie prokázala podmíněně možnost 

realizace v dané lokalitě. 

Využití typologických požadavků umožnilo splnění požadovaných vztahů  

mezi bydlením a ostatními funkčními částmi v interiéru navrhované budovy. 

Řešení splnilo svou architektonickou kvalitou i funkčností předpoklady  

a požadavky formulované investorem. 

Dílo nebylo realizováno. 
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ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSTAVBA ZÚ TURECKO V ČSFR  1.28 
1992 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Pevnostní, Praha 
Investor: ZÚ Turecko 
Autor: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
Byli jsme požádáni, abychom navrhli rozšíření stávajícího objektu 

zastupitelského úřadu Turecka v ČSFR. Obsah nové budovy byl upřesněn  

na několika společných jednáních. 

V zásadě zde byl požadavek na zkvalitnění pracoviště velvyslance, rozšíření 

některých agend a vytvoření podzemních garáží. 

 
B. Místo stavby 
Diplomatická lokalita – Praha 6 – Dejvice, průjezdná ulice Pevnostní. Pozemek 

patří ZÚ Turecko a je rozložen kolem stávající, funkční ambasády. Parcela je 

v návaznosti na ostatní diplomatické objekty a pozemky v této části Prahy  

(tak, jako tento dům, tak i většina ostatních byly původně velkými rodinnými 

vilami), v dostupné vazbě na MZV a Pražský hrad. Nový objekt má být osazen 

v zahradě, orientace vstupní fasády k severovýchodu. 
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C. Charakteristika (zadání) 
Požadavkem investora bylo navrhnout nový, doplňující objekt, dostatečně 

reprezentativní, který by odpovídajícím způsobem řešil nové prostorové nároky 

ZÚ Turecko. To vše při zachování odpovídající bezpečnosti. Složité zadání bylo 

v tom, že pozemek není příliš veliký a naráželi jsme na problematické 

požadavky odstupů od hranic pozemků a ostatních budov. 

C.1. 1.NP – nástupní podlaží se vstupní halou 

Závětří, zádveří, vstupní hala 
- kontrola 
- recepce 
- komunikační hala 
- kanceláře  
- sociální zařízení 

C.2. 2.NP – (1.patro) hlavní podlaží, výstup na zahradu 

- kancelář velvyslance a jeho sekretariát 
- kancelář 
- sociální zařízení 

 C.3. 3.NP – (2.patro) 

- kanceláře 
C.4. 4.NP – (podkroví) 

- kancelář 
- ubytování 

C.5. 1.PP – (suterén), vjezd z ulice Pevnostní 

- garáže 
- technické zázemí 

 
D. Konstrukce – monolitická, skeletová s vyzdívanými obvodovými stěnami 

(isoplus 90) 

Střecha sedlová s klasickými krovy, krytina tašková. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Stávající parcela a objekt ZÚ Turecko s volnou částí pozemku, kam byla 

navrhovaná přístavba směrována. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Navrhnout přístavbu, která bude v exteriéru svou architektonickou formou  
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dostatečně reprezentativní a současně splní požadavky zadavatele na novou 

funkčnost interiérů a splní i požadované stupně bezpečnosti. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání investora, které bylo formulováno k datu zahájení projektových prací, 

zůstalo víceméně konzistentní. Nicméně stálé drobné změny a úpravy bylo 

nutno upřesňovat při pravidelných jednáních se zástupci ZÚ Turecko. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky zde byly využity při posuzování velikostí a vztahů 

jednotlivých prostorů a jejich vzájemného funkčního propojení. Sehrály svoji 

úlohu při snaze o maximální uspokojení nových prostorových požadavků  

a nových vnitřních dispozičních vazeb a dodržení požadované bezpečnosti.  

A dále i při formování jejich výrazu do exteriéru objektu. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Korekce typologických požadavků zde nebyla. Naopak schéma konstrukce 

zde bylo podřízeno typologickým a funkčním požadavkům stavby tak,  

aby kvalita a funkčnost interiéru byly v konstrukci maximálně splněny. 

 
F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Bylo jednáno pouze se zástupci ZÚ Turecko, na jehož území měla nová stavba 

vzniknout. Ostatní jednání a vazby vyřizovala strana objednatele. Požadavky 

byly formulovány a upraveny v jejich podmínkách zadání. 

Některé požadavky dané normami ČR byly dodrženy. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 
Investor, uživatel zpracovanou architektonickou studii převzal. S předaným 

dílem, jeho kvalitou a se řešením širších vtahů byl spokojen. 

Návrh splnil požadavky zadavatele formulované při zahájení 

architektonických prací a dále upravované a projednané v průběhu prací. 

Studie se tak stala podkladem pro zpracování dalších projektových stupňů.  
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G.2. Cca po 1 roce užívání 
Nebyly vzneseny žádné reklamace. 

 
H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie splnila požadavky investora  

i uživatele. 

Stala se podkladem k dalším a stále se měnícím jednáním na straně 

zadavatele. 

Typologické řešení splnilo svou funkčností vstupní předpoklady. Využití 

typologických požadavků umožnilo splnit škálu požadovaných vztahů  

mezi jednotlivými částmi provozu interiéru navrhované budovy. 

Dílo nebylo realizováno. 
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INTERIÉR PRACOVIŠTĚ FINANČNÍCH FONDŮ   1.29 
1992 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Národní, Praha 1 
Investor: CREDITTAX 

Autor: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
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A. Účel a funkce 
V té době vznikala řada různých finančních fondů, které slibovaly, že budou 

zárukou správného a výnosného zacházení se vloženými penězi. Takové 

kvalitě měl odpovídat interiér, který jsem pro klienta navrhoval. 
 
B. Místo stavby 
Národní třída, Praha 1. Lokalita vypovídá o předpokládaných nárocích firmy,  

která by zde měla provozovat svůj byznys. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Požadavkem investora bylo navrhnout nový interiér ve stávajícím objektu. 

Prostor měl vyjadřovat kvalitu a důvěryhodnost zde usídlených firem, 

podnikajících  

ve specifickém segmentu finančních služeb. 

Bylo navrženo osové uspořádání prostoru, navozující pocit vážnosti  

a důležitosti. Byly zde navrženy kvalitní materiály na podlahy i na obklady 

některých částí stěn. Převážně přírodní kámen, dlažba z mramoru, obklady 

z mramoru. Atypický nábytek v celém prostoru, přijímací psací stoly, jednací 

stoly. Strop byl řešen v několika výškových úrovních s převahou prosklených 

světlíků a přirozeným osvětlením a větším rozsahem osazených stropních 

svítidel. Převládající barva byla navržena bílá v kontrastu s barevností 

„extravagantních“ stromů (kovových palem) a kamenné podlahy. Pro dojmové 

zvětšení prostoru byla čelní stěna navržena jako zrcadlová. Její střední část 

proti vstupu je kamenná, aby vstupující návštěvník neviděl sebe ani záda 

sedícího představitele fondů, ale aby při vstoupení vnímal zvětšený prostor  

přes optiku zrcadel i s opakovaným množstvím barevných stromů v prostoru. 

C.1. 1.NP – nástupní podlaží 

- nástupní prostor, společná komunikace objektu 
Zádveří 

- hala fondů se 3 pracovišti 
- čajová kuchyňka 
- sociální zařízení 
- technický, kopírovací prostor 
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D. Konstrukce – původní bytový objekt, systém zděný, stěnový, střecha haly je 

současně monolitickým stropem, protože navazuje na prosklené světlíky 

s přímým osvětlením ze dvorního prostoru. 

 

E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Stávající objekt, klasický pražský obytný dům s průjezdem, který je současně 

vstupem do obytných podlaží. 1.NP je věnováno obchodům, orientovaným  

do ulice Národní. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Objednávka zněla na návrh výrazného interiéru pro finanční fondy v určeném 

původním objektu. Měl to být interiér, který bude vypovídat o kvalitě nového 

vnitřního provozu a samozřejmě splní požadavky zadavatele na novou 

funkci. 

E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání investora, které bylo formulováno k datu zahájení projektových prací, 

zůstalo konzistentní. Nicméně stálé drobné změny a úpravy bylo nutné 

v průběhu prací kontinuálně projednávat. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky měly přímý vliv na kvalitu, tvarování a funkčnost 

navrhovaného interiéru. Byly to například velikosti pro sezení, velikosti 

průchodů a i velikosti navazujícího sociálního vybavení. To vše sloužilo jako 

podklad při řešení jednotlivých částí celého interiéru a při umísťování 

jednotlivých funkčních zón uvnitř interiéru haly fondů. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Prostor pro návrh interiéru byl jednoznačně určen a to včetně původních 

konstrukcí. Tomu bylo nutné se podřídit, což jistou korekci ze strany 

konstrukčního schématu znamená. 
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F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Požadavky byly formulovány a upraveny v podmínkách zadavatele. 

Byly dodrženy běžné požadavky dané normami ČR. 

 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 
Investor zpracovanou architektonickou studii převzal. S předaným dílem  

a jeho kvalitou byl spokojen. Studie se tak stala podkladem pro zpracování 

dalších projektových stupňů. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 
Nebyly vzneseny žádné reklamace. 

 

H. Závěr 
Zpracovaná a předaná architektonická studie splnila požadavky dané 

investorem. 

Stala se podkladem k dalším a stále se měnícím jednáním na straně 

zadavatele, finančních fondů. 

Typologické řešení pomohlo splnit svojí funkčností vstupní předpoklady  

a požadavky. Využití typologických požadavků umožnilo v předloženém návrhu 

splnit požadované vztahy mezi jednotlivými částmi provozu v interiéru nově 

navrhované haly fondů. 

Dílo nebylo realizováno. 
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RODINNÝ DŮM, PRAHA 5       1.42 
2010 - architektonická studie 

 
Adresa umístění: ul. Pod Havlínem, Praha 5 - Zbraslav 
Investor: soukromá osoba 
Autor: Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  B_124 

 
 
 
 

 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        1/17 



  B_125 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        2/17 



  B_126 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        3/17 



  B_127 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        4/17 



  B_128 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        6/17 



  B_129 

 

  

  
Rodinný dům, Praha 5        7/17 



  B_130 

 

 
 

 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        8/17 



  B_131 

 
 

 
 

 
 
Rodinný dům, Praha 5        9/17 



  B_132 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        10/17 



  B_133 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        11/17 



  B_134 

 

 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        12/17 



  B_135 

 

 
 

 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5     13/17 



  B_136 

  
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        14/17 



  B_137 

A. Účel a funkce 
Původním cílem architektonické studie bylo navrhnout úpravu stávajícího RD 

s podivným, „srostlým“ tvarem půdorysu i hmoty, na nový objekt v duchu 

soudobého architektonického tvarování. Studie předpokládala rozsáhlé úpravy 

a změny. Ale při zahájení stavebních prací byl nakonec celý objekt stržen  

a konstrukce byly postaveny nově. Z hlediska dispozičního řešení autor 

předložil jednoduchý a účelný provoz, z hlediska vnějšího tvarování domu byl 

předpoklad jednoduché a účelné hmoty s možností úsporného zateplení  

a zlepšení energetických vlastností. Design – překvapením bylo tvarování 

okenních otvorů. 

 
B. Místo stavby 
Rohová parcela na ulici Pod Havlínem se středně velkou zahradou rozvinutou 

směrem k severu. Je to parcela ve stávající zástavbě různě velikých a různě 

tvarovaných rodinných domů. Tato zástavba je volně navázána na původní 

jádro Zbraslavi a od této zástavby rodinných domů, směrem k jihozápadu, 

začíná současná zástavba velkými bytovými domy z minulých cca deseti let. 

 
C. Charakteristika (zadání) 
Na půdorysu stávajícího domu, navíc ještě s podmínkou zachování některých 

částí zděných konstrukcí, měl vzniknout nový rodinný dům. Podmínkou bylo,  

aby se cena realizace pohybovala v cenách obvyklých. Záměrem autora bylo 

vytvořit jednoduchou hmotu RD se soudobými architektonickými detaily,  

z nichž některé ještě byly posunuty k jisté formě tvarového překvapení. To je 

například úzký balkon, tvarování některých oken ve štítu ve 2.NP, vstupní 

ocelové schodiště do domu. Vnitřní provoz je opřen o jednoduchou kompozici 

průběžné plochy přízemí, která začíná oknem v jižní fasádě a přes obytný 

prostor prochází až na krytou pobytovou dřevěnou terasu, na zahradu. 

Okenní otvory jsou na fasádě doplněny barevnými deskami. V centru dispozice 

je schodiště, které je dřevěné a celý jeho vnitřní prostor je dřevem také obložen. 

C.1. 1.NP – nástupní, vstup je po ocelovém atypickém schodišti  

Závětří, zádveří 

- kuchyně, sklad 
- obytný prostor, jídelna 
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- sociální zařízení 
- venkovní dřevěná terasa 

C.2. 2.NP – ložnicové, soukromé 

 - ložnice 4 x 
- sociální zařízení 

 

D. Konstrukce – podélný (kombinovaný) stěnový zděný systém. Stropy hurdis. 

Střecha je klasická sedlová s mírným spádem, s dřevěnými krovy, krytinu tvoří 

šablony, žlaby nástřešní. 

 
E. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

E.1. Původní stav pozemku a objektu 

Neudržovaný pozemek s původním objektem RD a minimálními odstupy  

od komunikací. Původní objekt rodinného domu byl určujícím pro výchozí 

velikost i částečně tvar půdorysu nového RD. 

E.2. Zadávací podmínky investora 

Navrhnout jednoduché, ekonomické a přitom pohodlné bydlení. Vazba  

na původní tvar objektu. Vnímat okolní komunikace, zakomponovat zahradu. 

 
E.3. Změny požadavků investora v průběhu práce na studii 

Zadání investora, které bylo formulováno k datu zahájení architektonických 

prací, zůstalo konzistentní. Velká řada drobných změn a úprav byla 

konzultována průběžně. 

E.4. Typologické zásady navrhování – vztah k interiéru a exteriéru 

Typologické požadavky byly jedním z podkladů k návrhu dispozice  

a určovaly možnosti řešení jednotlivých provozů a jejich vazeb v interiéru 

rodinného domu. Architektonická studie je plně využívala. Nakonec i exteriér 

na ně reagoval, protože velikosti a orientace okenních otvorů odpovídala 

dispozičnímu rozmístění vnitřních prostorů. 

E.5. Korekce typologických požadavků vzhledem ke konstrukčnímu 
schématu objektu 

Taková korekce zde nebyla, protože možnosti rozponů jednotlivých místností  

a okenních otvorů byly v běžných konstrukcích proveditelné. 
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F. Požadavky dotčených orgánů ve schvalovacím řízení 
Požadavky byly uvedeny v podmínkách zadavatele a byly v návrhu splněny. 

Jiné požadavky nebyly vzneseny. 

Dodržovali jsme běžné požadavky dané normami ČR a ostatními předpisy. 
 
G. Výsledné hodnocení investora (uživatele) 

G.1. Při předání díla 

Investor zpracovanou dispoziční studii převzal a s její kvalitou byl spokojen. 

Následovaly další projektové stupně. 

G.2. Cca po 1 roce užívání 

Ta doba ještě nenastala. Drobné detaily při dokončování souvisejících 

drobných staveb jsou stále upřesňovány. 

 
H. Závěr 
Architektonická studie byla dokončena a předána investorovi. Protože splnila 

požadavky zadání, které na ni byly od investora kladené, bylo následně 

pokračováno v dalších projektových stupních. 

To znamená, že typologické řešení splnilo svou funkčností předpoklady  

pro odpovídající a kvalitní návrh bydlení s vysokou užitnou hodnotou. 

Dílo bylo realizováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodinný dům, Praha 5        17/17 


