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• Nádherný funkcionalistický dům měl to štěstí, že se jeho rekonstrukce ujal jeden z 
nejlepších českých architektů současnosti - Ladislav Lábus.  

• Jeho velkorysý přístup je v Česku zatím výjimečný.  
• Budova nyní nabízí celkem 26 bytů k pronájmu. 

 
Při pohledu do ulice vertikální členění oken navazuje na obdobné členění původní stavby. 
autor: Petr Neubert 

Nedávno jsem při brouzdání internetem náhodou narazil na tuto webovou stránku: 
www.smetanka16.cz. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, na co se to dívám, tak moc mě 
obsah překvapil. Jde o realitní nabídku pronájmu, která prezentuje celkem 26 bytů (23 bytů 
v rekonstruovaném funkcionalistickém domě z roku 1938 a tři ve střešní nástavbě). Ale jakým 
způsobem! Na přehledné stránce najdeme v češtině i angličtině stručnou historii tohoto 
pražského domu, informaci o autorovi rekonstrukce (což dodnes v podobných nabídkách stále 
není standardem), půdorysy jednotlivých domů včetně cen pronájmů, architektův koncept, ale 
také fotografie ze stavebního deníku, které ukazují náročnost procesu komplexně pojaté 
rekonstrukce. 

Mistrovská rekonstrukce 
Dům sám má za sebou docela pohnuté osudy. Dokončen byl krátce před začátkem druhé 
světové války podle návrhu Jaroslava Vančury pro Jiřinu a Josefa Prokopovy, ale byl krátce 
po ní znárodněn. K současným majitelům se dostal až po restituci začátkem 90. let. Zde také 
začala jejich spolupráce s ateliérem Ladislava Lábuse, při níž došlo k úpravě komerčních 
prostor v přízemí a také několika bytů, zrodily se i první úvahy o možné nástavbě. Takto 
započatá spolupráce mezi investorem a architektem mimochodem následně vyústila 
v rekonstrukci a dostavbu převážně bytového komplexu Langhans mezi Vodičkovou ulicí 
a Františkánskou zahradou v Praze. Langhans bezesporu patří k tomu nejlepšímu, co se zde 
na poli rekonstrukcí a bydlení po roce 1989 zrealizovalo, a recenzovaný dům na tuto 
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spolupráci více než důstojně navazuje. Roku 2014 se totiž přistoupilo k jeho komplexní 
obnově. Na jejím konci je k vidění původní funkcionalistická stavba v celé své kráse 
a velkorysosti, ale s novou střešní nástavbou. Ta ještě posiluje jeho význam v důležité nárožní 
pozici ulic Italská a Na Smetance, ale především na jihozápadním rohu Riegrových sadů. 
Na nádherných zaoblených balkonech se můžete cítit jako na palubě zaoceánského parníku, 
kde místo moře se před vámi rozlévá park. 

The Bride of the Gulf: Nejvyšší budova světa, která vznikne v Iráku - čtěte ZDE 

Výjimečná poloha 
Klíčovou proměnu ale představuje technická stránka domu, často podceňovaná, protože je 
neviditelná, ale pro dlouhodobou kvalitu bydlení nejdůležitější. Nové technické rozvody 
včetně elektřiny a kanalizace, nově zbudovaná centrální plynová kotelna, repasovaná dřevěná 
špaletová okna s vnějším dvojsklem vsazeným do původních rámů, důstojně umístěná 
výtahová šachta. Alespoň částečně se podařila vyřešit i tradiční bolest podobných domů, tedy 
nedostatek parkovacích stání − v suterénu jich vzniklo osm. 

Fotogalerie 

 
více fotografií 

Poloha domu vás při nedostatečné znalosti místní situace dokáže překvapit. Máte pocit, že jste 
v srdci Vinohrad, přece jen značně vzdáleni například Václavskému náměstí, což připisuji 
odříznutí magistrálou a železnicí, ale ve skutečnosti je to do středu metropole opravdu, co by 
kamenem dohodil. Umístění stavby je opravdu výjimečné a umožňuje výrazné otevření jak 
do přilehlých ulic a zmíněného parku, tak do zeleného vnitrobloku, který patří mezi 
nejkrásnější a nejzachovalejší v Praze. 

Přicházíme o perly socialistické architektury, varují odborníci. Některé z nich se mají stát 
památkami - čtěte ZDE 

Zásadní změnou prošly také dispozice jednotlivých bytů. Byly vybourány příčky oddělující 
dříve značně rozlehlou vstupní halu od hlavní obytné místnosti. Byty tak získaly 
na velkorysosti, vždy, když v interiéru vynikne jeden delší rozměr, je to znát a světlo z ulice 
nově proniká do větší hloubky bytu. Tohoto efektu je docíleno i vložením nadsvětlíků 
do koupelen a některých dělicích příček. 

Rekonstrukce domu v Praze 

Autoři: Ladislav Lábus, Vít Krušina, Petr Cimbulka, Ateliér Lábus AA  

Spolupráce: Lukáš Grasse, František Košař, Jan Kazimour, Marek Nábělek, Václav Navrátil  

Projekt: 2011–2014 
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Realizace: 06/2014–10/2015 

Generální dodavatel: DOMEC, s. r. o. 

Investoři: Zuzana Meisnerová Wismer, Rolf Wismer-Meisner 
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Nezvykle vysoký standard 
Při rekonstrukci se občas ukáže, jak drobné změny mohou být významné. Na balkonech 
do ulice i do vnitrobloku bylo zvýšeno zábradlí, a to způsobem, že si toho pravděpodobně 
vůbec nevšimnete a najednou se na nich skutečně cítíte bezpečně a můžete je využívat. To 
dříve − zvlášť u těch do ulice − bylo pro jedince trpící závratěmi a strachem z výšek zcela 
nemožné. 

Pro kolemjdoucí bude představovat největší změnu střešní nástavba a je potřeba říct, že 
nastavit takto výrazný dům není skutečně žádná legrace, a to jak z technického, statického, 
materiálového, tak estetického hlediska, což si autoři vyzkoušeli už například na nástavbě 
pražské Librovy trafostanice u kostela sv. Jindřicha. V obou případech se s tímto často 
kontroverzním rozhodnutím vypořádali se ctí. 

Věřím, že si představený dům najde dlouhodobé nájemníky, kteří dokážou ocenit kvalitu 
původního návrhu a na místní poměry nezvykle vysoký standard provedení rekonstrukce. 
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