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Iveta Sikorová

Bytový dům Procházkova 3 v  Praze získal 

na mezinárodním festivalu architektury a urbani-

smu Architecture Week v Praze v rámci soutěže 

Stavba roku 2013 cenu za  nejlepší architek-

tonickou realizaci roku 2013. Dům byl sou-

časně nominován na  titul Stavba roku 2013 

za  vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby 

se zřetelem k  citlivému vstupu mezi tradiční 

měšťanské vily. Pohledový beton v  kombinaci 

se dřevem tvoří nejen fasádu, ale také hlavní 

povrch v  interiérech. ❚ The apartment house 

in Procházkova street No. 3 in Prague obtained 

The Prague Architecture Week Award for the best 

architecture 2013 in the contest The Construction 

of the Year 2013. The house was also nominated 

for the title The Construction of the Year 2013 for 

having created an exceptionally grand residential 

building, taking also into account the traditional 

middle-class villas around. The facade and also 

the main surface in the interiors are created by 

the architectural concrete in combination with 

wood.

Novostavba domu je situována v  Pra-

ze 4 v Procházkově ulici mezi původní-

mi činžovními vilami, většími rodinnými 

vilami a malými obytnými domy. Okolní 

zástavba se pyšní kubistickými formami 

domů se střechami stanového nebo val-

bového typu, které se střídají s přístav-

bami s rovnou střechou a oblými nároží-

mi, arkýři nebo balkóny. Domy jsou za-

sazené spíše doprostřed zahrad. 

Architekt řešil otázku jak koncipovat 

moderní dům do  více než sedmde-

sát let stabilizované obytné zástavby. 

Architektonické a urbanistické zásady 

prostředí se podařilo tvůrcům projektu 

skloubit s novodobými technolo giemi. 

Oblé tvary vstupních nároží novostav-

by odkazují na oblé formy sousedních 

domů. Velmi těsná formální sounáleži-

tost novostavby s okolními domy je ta-

ké udržena respektováním základní-

ho kubického objemu a  členěním fa-

sád pomocí jednotlivých, byť velkých, 

okenních otvorů. Nový dům sice nemá 

šikmou střechu, ale pomocí ustupují-

cího patra předvádí klasickou gradaci 

stavební hmoty.

Již na  první pohled je patrné, že se 

jedná o  ojedinělý a  atypický dům. 

Od  okolních staveb se liší svou kon-

strukcí, použitými materiály a složitos-

tí konstrukčních detailů. Zvýšená ni-

veleta terénu vůči chodníku umožňuje 

kontinuální propojení interiéru s  exte-

riérem, a  tím využití i  prostoru kolem 

domu jako obytného. 

Dům má tři nadzemní a  jedno pod-

zemní podlaží. Podzemní podlaží je ur-

čeno pro relaxaci obyvatel domu a pro 

jeho technické zázemí. V 1. NP je situ-

ována kuchyně, centrální obytný pro-

stor a pracovna, venkovní terasa, ga-

ráž a kryté stání. Ve 2. NP jsou obytné 

prostory a venkovní terasa. Ve stropní 

konstrukci 1. NP jsou dva otvory tvoří-

cí galerii s průhledem do prvního nad-

zemního podlaží. Ve  3.  NP je obyt-

ná místnost, koupelna, šatna a  obyt-

ná terasa.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosnou konstrukcí stavby je kombino-

vaný železobetonový systém (sloupy, 

stěny a pilíře). Již při statickém návrhu 

bylo třeba zohlednit, že veškeré stěny 

a sloupy jsou požadovány z pohledové-

ho betonu. S tím souvisí např. přísnější 

požadavek na šířku trhlin.

Dům je založen na  železobetonové 

desce. 80 % suterénu je pod úrovní te-

rénu. Část přízemí, která není podskle-

pená, je založená na železobetonových 

pasech. Veškeré sloupy, stěny a  pilíře 

jsou provedeny s pohledovou povrcho-

vou úpravou. Stropní konstrukce jsou 

tvořeny železobetonovými obousměrně 

pnutými stropními deskami.

Střechy jsou navrženy jako klasické, 

místy s  přitěžovací vrstvou z  kačírku 

nebo dřevěnou palubou. Části střechy 

nad 3.  NP jsou navrženy jako sousta-

va dvou železobetonových desek (vnitř-

ní nosná deska a obkladová vnější des-

ka), mezi které je vložena tepelněizolač-

ní vrstva z extrudovaného polystyrenu. 

Obě desky jsou propojeny nerezovými 

kotvami a  seshora překryty geotextilií 

a hydroizolací.

1

2

Obr. 1 Uliční pohled s oblými tvary vstupních 

nároží odkazující na oblé formy sousedních 

domů ❚ Fig. 1 Street view with rounded 

shapes of the entry corners referring to the 

rounded forms of the neighbour houses 

Obr. 2 Situace ❚ Fig. 2 Situation
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Obr. 3 a) Půdorys 1. PP, b) půdorys 1. NP, c) půdorys 2. NP, 

d) půdorys 3. NP, e) řez schodištěm ❚ Fig. 3 a) Ground plan of the 

1st underground floor, b) ground plan of the ground floor, c) ground plan 

of the 1st above-ground floor, d) ground plan of the 2nd above-ground 

floor, e) section of the staircase

Obr. 4 a) Fasáda z pohledového betonu s plochami dřevěného obkladu 

a velkými prosklenými plochami, b) pohled z obytné zahrady, která 

rozšiřuje plochu společenského přízemí domu ❚ Fig. 4 a) Façade of 

exposed concrete with areas of wooden cladding and big glass fields, 

b) view of the garden which extends the space of social area of the 

ground floor
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Vertikální komunikaci v  objektu zajiš-

ťuje monolitické železobetonové scho-

diště vetknuté do  nosných schodišťo-

vých stěn a  do  stěny výtahové šach-

ty. Mezipodesta mezi 2. a 3. NP je skle-

něná, což umožňuje průhled do nižších 

pater.  Další vertikální komunikací v ob-

jektu je personální výtah umístěný v že-

lezobetonové šachtě.

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE 

FASÁDY

Část fasády má dřevěný obklad, ov-

šem dominantní část je z  pohledové-

ho betonu. Plochy fasády z pohledové-

ho beto nu jsou provedeny jako sendvi-

čová konstrukce, která byla realizována 

ve dvou krocích. V prvním betonáž inte-

riérové nosné stěny a  po opláštění te-

pelnou izolací ve druhém realizace ven-

kovního finálního povrchu. Celá fasáda 

je zavěšena na  speciálních nerezových 

závěsech, které byly umístěny do pře-

dem vložených profilů v  nosných žele-

zobetonových stěnách.

Na pohledovém betonu jsou otisknu-

ta klasická prkna na svislo a části v mís-

tě stropních desek zůstaly hladké. Prk-

na do  bednění byla pečlivě vybírána 

a  upravována tak, aby konečný výsle-

dek splňoval představu architekta. 

Přerušení tepelných mostů v  kon-

strukcích vrchní stavby je řešeno sé-

riově vyráběnými isokorby, ale i atypic-

kými nerezovými svařenci nebo nere-

zovými spřahovacími trny v  kombina-

ci s izolací.

REALIZACE POHLEDOVÉHO 

BETONU

Splnění pohledovosti železobetono-

vých stěn v  interiéru vyžadovalo peč-

livou přípravu a  důslednou kontrolu 

bednicích dílců. Dále bylo nutné veš-

keré instalace, rozvody a světla přesně 

rozměřit a umístit, a to vždy po jednotli-

vých bednicích dílcích. Následný posun 

těchto instalací, z  důvodu zachování 

pohledovosti železobetonových stěn, 

by již nebyl možný. 

Pro pohledový beton byly použity no-

vé bednicí desky a rastr bednicích díl-

ců a  spínacích tyčí byl konzultován 

s  architekty, stejně jako typ bednění 

a materiál bednicích desek.

Při provádění pohledových betonů 

bylo nutné důsledně dodržovat tech-

nologický postup, obzvláště ošetře-

ní bednicích dílců, ukládání betonu, 

dodržování předepsaného krytí vý-

ztuže a  konzistence betonové smě-

si v  době ukládání betonu. Důraz 

4a
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byl také kladen na  transport beto-

nové směsi, odbedňování a  násled-

ně i  na  kvalitní ošetřování uloženého 

betonu.

Po  celou dobu výroby směsi bylo 

nutno dodržovat konstantní podmín-

ky, aby monolitická konstrukce měla 

jednotnou barvu. To znamená, že by-

lo potřeba zachovat stálou křivku zr-

nitosti kameniva s přihlédnutím k jem-

ným frakcím a stálou vlhkost kameniva. 

Veškeré pohledové hrany železobeto-

nových konstrukcí jsou na přání archi-

tekta pravoúhlé (bez vkládání lišt pro 

zkosení hrany). Proto bylo nutné vel-

mi opatrné odbedňování a  následná 

ochrana rohů před poškozením v prů-

běhu další výstavby. 

Betonové konstrukce jsou opatře-

ny pouze hydrofobním bezbarvým ná-

těrem. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

A  OSVĚTLENÍ

Jako nášlapná vrstva podlahy vstupní-

ho 1. NP je provedena kamenná dlaž-

ba. Podlahy mají ve své skladbě insta-

lováno teplovodní podlahové topení. 

V obytných prostorách 2. a 3. NP by-

lo použito jako nášlapná vrstva dřevo. 

V  suterénu byla jako podlahová vrst-

va použita tónovaná stěrka vhodná 

do  vlhkého prostředí. Podružné míst-

nosti suterénu mají betonovou podlahu 

upravenou kletováním.

Venkovní terasy jsou dřevěné – palu-

bové. Prostory vjezdu, parkování vozi-

del a  prostor před vstupem do  domu 

byly provedeny z drážkovaného (vyme-

taného) betonu.

Do  suterénních prostor přivádí svět-

lo atypický anglický dvorek, který je za-

ložen na  samostatné železobetonové 

desce, a jeho dno pokrývají říční kame-

ny. Obytné a komunikační prostory pro-

světlují velkoformátová okna. Velké pro-

sklené plochy jsou vyplněny pevným 

bezrámovým zasklením se zvětšenou 

reflexí tak, aby jemně zrcadlila své oko-

lí. Ostatní okna mají standardní průhled-

nost a jsou navržena s dřevěnými rámy 

z lepených europrofilů. 

Vnitřní výplně jsou dřevěné, provede-

né z masivního dřeva, vložené do dře-

věných masivních (rámových) zárub-

ní. Veškeré vnitřní dveře jsou atypic-

ké na  výšku podlaží. Do  interiéru byla 

na míru vyrobena světla, přímo dle ná-

vrhu architekta.

PARKOVÁNÍ  A   ZAHRADA

Objekt garáže je samostatný, od nosné 

konstrukce hlavního objektu oddilato-

vaný. Nosná konstrukce je kombinova-

5b
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Obr. 5a, b Terasa ve 3. NP ❚ 

Fig. 5a, b Terrace on the 2nd above-ground 

floor

Obr. 6 Detail pohledových betonových 

ploch ❚ Fig. 6 Detail of the exposed 

concrete surface

Obr. 7 Interiéry, a) vstup s proskleným 

zádveřím, b) schodiště s výhledem 

na pražské Podolí, c) koupelna, d) ložnice 

v 3. NP ❚ Fig. 7 Interiors, a) entrance 

with glass vestibule, b) staircase with a view 

to Podolí, a quarter of Prague, c) bathroom, 

d) bedroom on the 2nd above-ground floor
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ná ocelovo-železobetonová, založená 

na základové desce lemované zákla-

dovými pasy. Svislé nosné konstruk-

ce tvoří železobetonová stěna a ocelo-

vé sloupy z válcovaných profilů. Vodo-

rovné nosné konstrukce tvoří ocelové 

příčle částečně spřažené s  železobe-

tonovou stropní deskou pomocí spřa-

hovacích trnů. Na příčné hlavní nosné 

rámy jsou osazeny podélné nosníky 

z  válcovaných profilů, které jsou pře-

střešené sklem s tabulemi vrstveného 

tepelně tvrzeného skla.

OCENĚNÍ

Realizace bytového domu byla náročná 

řadou složitých konstrukčních detailů, 

použitých technologií a  zejména pro-

váděním betonových konstrukcí v  po-

hledové kvalitě, přesto se vše podařilo 

úspěšně dokončit. 

Dům získal cenu Za nejlepší architek-

tonickou realizaci roku 2013 na mezi-

národním festivalu architektury a urba-

nismu Architecture Week Praha v rám-

ci soutěže Stavba roku 2013, byl no-

minován na  titul Stavba roku 2013 

a  uspěl také v  soutěži  Realitní projekt 

roku 2013, kde získal cenu architektů, 

cenu odborné poroty a cenu veřejnosti.

V textu jsou použity části Technické zprávy 

k projektové dokumentaci, jejímž autorem je 

Ing. arch. Josef Pleskot.

Ing. Iveta Sikorová

STEP, spol. s r. o.

Malletova 1141, 190 00 Praha 9

tel.: 606 602 718

e-mail: sikorova@step-praha.cz

www.step-praha.cz

Fotografie: Tomáš Souček
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