Rezidence

Hendlův dvůr

První doložené zmínky o Hendlově dvoře
se objevují v polovině 16. století.

Místo spojené
s legendami
Hendlův dvůr, původně Šárecký
dvorec, se nachází nedaleko
Šáreckého údolí. Místo má zajímavou
a dlouhou historii – bylo osídleno již
na začátku dějin naší země, zmiňují
jej i nejstarší kroniky a vztahují
se k němu prastaré legendy. První
doložené zmínky o zdejší usedlosti se
objevují v polovině 16. století, kdy zde
byla krčma a okolní pozemky sloužily
jako vinice. Přibližně od poloviny
17. století začíná být prosperující
objekt označován jako dvůr, který
i s pozemky v roce 1699 kupuje první
šlechtic – Ignác Vratislav z Mitrovic.

←

Historické fotografie Hendlova dvora

Nové budovy statku vznikly
někdy kolem začátku 18. století.
Majitel chtěl svůj majetek zvelebit,
nicméně dědici nešli v jeho stopách.
A tak následně dvůr získal novou
majitelku s modrou krví – baronku
Antonii Skronskou z Bydžova.
Dvorec zakoupila v roce 1803 a při
rekonstrukci mu vtiskla jeho dnešní
podobu. Název Hendlův dvůr se
objevil v polovině 19. století, kdy
sídlo i s pozemky koupil Antonín
Hendl. Po 2. světové válce stavbu
spravoval Keramoprojekt, který
provedl dílčí architektonické úpravy.
Další kapitolu historie Hendlova
dvora nyní začíná psát společnost
Skanska.

Osobité bydlení
s plným komfortem
Zadání projektu pro nás bylo od
počátku výzvou, jak významnou
památku obnovit citlivým způsobem
a využít potenciál místa pro příjemné
bydlení. Jak spojit historické části
s novými, a rehabilitovat tak areál
Hendlova dvora pro současné využití.
Jde o jeden z mála dochovaných
původních hospodářských objektů
v Praze a blízkém okolí.
V návrhu jsme se snažili navázat
na historii a vazby původního
hospodářského dvora. Výsledkem je
ucelený soubor nepřesahující výšku
třech nadzemních podlaží, který
nabízí velmi specifické a atraktivní
bydlení v klidném prostředí vilové
zástavby.

Klient si může vybrat z rozmanité
škály různých typů a velikostí bytů,
ale i jejich charakteru a umístění
v jednotlivých částech souboru,
jak historické, tak novodobé.
Zejména historická část nabízí
osobité prvky – v některých
přízemních bytech jsou zachovány
původní klenby a do bytů v podkroví
se zase promítá tvar mansardové
střechy. V každém případě projekt
poskytuje plný komfort bydlení
s vysokým standardem použitých
materiálů i technického vybavení.
Ing. arch. Jaroslav Kačer
AIP, Architecture Interior Project

Mimořádná lokalita
nabízí nádherná zákoutí
a podmanivé výhledy

Výjimečný
genius loci
Vilová a rezidenční čtvrť Hanspaulka
v Praze 6, jedna z nejžádanějších
pražských lokalit, je pojmenovaná
podle inspektora arcibiskupských
statků Hanse Paula Hippmana, který
si zde nechal v roce 1773 (na místě
staré viniční usedlosti) postavit
barokně-rokokový letní zámeček
s výhledem na Prahu. Původně byly
na Hanspaulce jen viniční domky,
první zámecké vilky se tu začaly
stavět až v 19. století. Pravý stavební
rozmach zažila čtvrť ve 30. letech
20. století, kdy zde vyrostla řada vil
od slavných architektů. V minulosti
zde žili takoví velikáni české kultury,

↗

Kostel sv. Matěje

jakými byli například básník Jaroslav
Seifert, malíř a grafik Cyril Bouda,
herečka Lída Baarová, komik Vlasta
Burian či slavný grafik a malíř Jiří
Anderle, jehož obrazy zdobí stěny
kostela sv. Matěje.
A právě na hranici Hanspaulky
směrem k Šáreckému údolí leží
v ulici U Matěje pozemek Hendlova
dvora. Obklopují jej vzrostlé stromy
a vily s velkorysými zahradami a jako
upomínka na bohatou historii místa
stojí ve stínu stromů kostel sv. Matěje.

→

Příklad vilové zástavby čtvrti Hanspaulka
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Ačkoli místo samo vypadá jako
vystřižené ze starých románů, hned
vedle Hendlova dvora se nachází
prodejna potravin či autobusová
zastávka, z níž během chvíle dojedete
na stanici metra Hradčanská.
Nedaleko je pověstný sportovní
stadion Na Julisce, ti, kteří mají rádi
společenský život, ocení například
restauraci Na Staré faře. Nový
vlastník původní restaurace U Matěje
přímo v areálu Hendlova dvora
plánuje obnovit její provoz.
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Parky, zahrady
a infrastruktura
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Mimořádným bonusem je blízkost
Šáreckého údolí, jehož některé
části jsou přírodními rezervacemi
a další přírodními památkami.
Monumentální skalnaté útvary se
střídají s rozsáhlými plochami zeleně,
z pohodlných cest můžete zamířit do
úzkých soutěsek, odpočinout si lze
ve výletní restauraci Dívčí skok
a v létě pak strávit den na malebném
koupališti Divoká Šárka.
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Bydlení pro
vytříbený vkus
Rezidence Hendlův dvůr,
architektonicky i urbanisticky
významný celek, je dokladem
nejstarší zástavby této části Dejvic.
Základní ideou rekonstrukce
a dostavby proto byla celková
revitalizace původních historických
objektů a citlivé dotvoření areálu
v kontextu s okolní zástavbou.
Komorní projekt nabídne pouhých
29 bytů v dispozicích od 1 + kk
o velikosti 32 m2 až po velkorysé
4 + kk, které mají rozlohu 148 m2.
Některé z nich vzniknou přestavbou
historické části z 16. a 18. století, jiné
se budou nacházet v nové přístavbě,
která s respektem doplní původní
budovy. Většina bytů v přízemí

bude mít terasu přecházející do
předzahrádky, všem bytům dodá
punc výjimečnosti vstup
z patia. Součástí projektu budou
i byty mezonetové a také čtyři
nebytové prostory. Samozřejmostí je
dostatečný počet parkovacích stání.
Maximální bezpečnost
a dostatek soukromí zajistí
rezidentům uzavřenost areálu.

Situace

1

Klidné bydlení
se vstupem do patia
2

1

vstup do patia

2

vjezd do podzemních garáží a příchod pro pěší

Rezidence Hendlův dvůr leží
jihovýchodně pod návrším kostela
sv. Matěje. Dvě samostatné
budovy jsou seskupeny kolem
nepravidelného lichoběžníkového
patia, přístupného z východní strany
přes bránu se vstupními vrátky. Vjezd
do areálu je z jižní strany přímo do
podzemních garáží.

Společnost Skanska provede
rekonstrukci starobylého dvorce
v souladu s požadavky památkářů
a vybuduje v něm jedinečné
rezidenční bydlení. Genius loci
unikátního místa, historická
hodnota objektu a kvalitní
stavební technologie jsou zárukou
výjimečného projektu, v němž
najdou nový domov lidé s vysokými
nároky na kulturu bydlení.

Vybrané ukázky dispozic z dostavby

Vybrané ukázky dispozic z historické části projektu
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Byt 3 + kk s celkovou užitnou plochou 91 m2, terasou 11 m2 a předzahrádkou 64 m2
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Byt 3 + kk s celkovou užitnou plochou 90 m2

2

Byt 3 + kk s celkovou užitnou plochou 82 m2

2

Mezonetový byt 4 + kk s celkovou užitnou plochou 148 m2

Vizualizace interiérů z dostavěné části

Vizualizace interiérů z historické části

Historie společnosti
Skanska
Původní švédskou AB Skanska
Cementgjuteriet založil v roce 1887
inženýr Rudolf Fredrik Berg jako
firmu specializující se na výrobu
betonových dekoračních prvků.
Brzy se společnost začala zabývat
výrobou a produkcí surovin pro
konstrukce různých staveb (zejména
z oblasti pozemního, inženýrského
a dopravního stavitelství) a posléze
i samotnou výstavbou.
První zahraniční zakázku firma
získala již v roce 1897 ve Velké
Británii. Postupně expandovala nejen
po starém kontinentě, ale i do USA
a v současnosti je jednou z předních
developerských a stavebních skupin
ve světě. Skanska dnes působí
v 11 zemích a globálně zaměstnává
téměř 57 000 lidí.

↗

Most přes průliv Öresund, který spojuje dánskou Kodaň a švédské Malmö

V roce 2000 Skanska AB vstoupila
i na český trh a koupila kontrolní
podíl ve společnosti IPS, a. s.
(Inženýrské a průmyslové stavby
– původně Zemstav). V současné době
je předním stavebním a developerským
uskupením v České republice. Skanska
se zabývá čtyřmi oblastmi – výstavbou
(pozemním a dopravním stavitelstvím),
rezidenčním developmentem,
komerčním developmentem
a infrastrukturním developmentem.

→

Muzeum současného umění v Tampě

Homes by Skanska
Čtyřka je pro Skanska důležitým
číslem. Aktuálně je totiž společnost
čtvrtým největším developerem
v Evropě a i v Praze dlouhodobě patří
mezi čtyři nejvýznamnější hráče.
V metropoli doposud vytvořila téměř
7 000 nových domovů, v nichž žije
přes 16 000 lidí.

↗

Rezidence Charlotta, Praha – Vinohrady

Protože si uvědomujeme,
že pořízení nového domova je jedním
z nejzávažnějších životních rozhodnutí,
každá jednotlivost v našich projektech
vychází z důkladné znalosti životního
stylu našich klientů. Neméně důležitá
je pro nás také environmentální
a společenská odpovědnost
a v souvislosti s tím dbáme na to,
aby všechny naše projekty vznikaly
v souladu s okolím, ve kterém
vyrůstají.

→

Rezidenční čtvrť Botanica, Praha – Jinonice
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