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Bytový dům Praha 5–Smíchov. Terasový bytový dům 
stojí na místě původního zbouraného objektu. Rozsáhlé 
zemní práce ve složitých podmínkách byly náročné 
i vzhledem k částečné přítomnosti skalnatého podloží. 
Nosná konstrukce je z betonového skeletu. Fasáda je 
z pohledového probarveného betonu ve spodní části 
a z měděných kazet v horní části. Byty jsou opatřeny 
měděnými okenicemi v designu fasády. Izolace pro-
ti vodě byly provedeny pomocí systému DualSeal.
V interiéru jsou použity bezfalcové dveře, dřevěné 
podlahy z masivního dřeva a v koupelnách podlahy 
z materiálu Conipur. Materiál Teraco byl použit 
v chodbách, předsíních, schodech, ale také netypicky 
na  stěnách sprchových koutů v koupelnách. Povrchy 
stěn jsou štukové nebo sádrové, na vybraných místech 
jsou kletované. Venkovní opěrné stěny jsou z pohle-
dového betonu a povrchy podest schodiště z vymý-
vaného kačírku. 

Tato stavba obdržela titul
„GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2008“.

Projektant: Ing. Arch. Pavel Hnilička 
Doba výstavby: 14 měsíců

Residential house in Prague 5 Smichov. The terrace 
apartment block is built on the site of the original and 
demolished house. The extensive and complicated 
ground works were challenging because of the rocky 
sub-soil. The supporting structure is a concrete 
skeleton construction. The facade is made of exposed 
coloured concrete in the lower and of copper cassetts 
in the higher parts of the house. The flats are equipped 
with copper window shutters following the design of 
the facade. Water isolation is provided by the DualSeal 
system. The interior shines with rebated doors, massive 
wood floors and Conipur floors in the bathrooms. 
Terrazzo was used in the hallways, foyers, stairways 
and also, atypically on the walls of the shower corners. 
The wall surfaces are either stucco or gypsum and on 
selected places they are smooth. The outside retaining 
walls are from exposed concrete and the outdoor stair 
plateaus are filled with scrubbed gravel.

This construction received the „Grand Prix Architektů 
2008“ (Grand Prix of Architects 2008).

Planner: Ing. Arch. Pavel Hnilička
Completion time: 14 months


