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OD Ládví v době svého vzniku nadčasový
Vlastní stavba obchodního domu, stejně jako 

přilehlé centrální náměstí (i celé sídliště Ďáblice), 
pochází ze 70. let 20. století a dodnes je defakto 
srdcem tohoto sídliště. To bylo na tehdejší dobu ur-
banisticky velice kvalitně řešeno, vzhledově pěkně 
a celkově nadčasově. Domy byly opatřeny automa-
tickými výtahy, neměly obvyklá umakartová jádra 
a velkorysé odstupy mezi jednotlivými stavbami 
zajistily dostatek přirozeného světla v bytech. 
Sídliště mělo tu výhodu, že bylo stavěno na zele-

né louce. V návrhu byl rozvinut koncept zelených 
pěších os, systém řazení domů do otevřených blo-
ků, vše doplněno veřejnými stavbami – obchody, 
školami, zdravotnickými středisky apod. Návrh 
přinesl řadu neobvyklých řešení a jednotlivé budo-
vy se kvalitativně vymykají z tehdy obvyklé pane-
lové produkce. Významnou roli hrál návrh veřejné 
zeleně, stejně jako koncept plastik ve veřejném 
prostoru. Význam a dostupnost obchodního domu 
Ládví v roce 2004 výrazně zvýšilo otevření přilehlé 
stanice metra trasy C. 

„Centrální náměstí se stanicí metra Ládví, kul-
turním domem, bývalým kinem Moskva, poštou 
a řadou menších jednotek je nejvýznamnějším 
veřejným prostranstvím sídliště Ďáblice,“ uvádí 
Ing. arch. Ondřej Tuček, vnuk arch. Viktora Tuč-
ka – autora sídliště Ládví. „V jeho podobě se od-
ráží myšlenky 60. let, kdy po velmi krátké období 
byly v život uváděny modernistické myšlenky 
a velkorysé urbanistické koncepty, poučené jak 
funkcionalistickou tradicí, tak zkušenostmi ze 
zahraničí.“

Revitalizace a nový koncept 
Po čtyřiceti letech své existence byl již obchodní 
dům fyzicky i morálně opotřebený, zejména uspo-
řádání obchodních ploch neodpovídalo potřebám 
dnešní doby. Proto se jej společnost Regata Čechy 
rozhodla kompletně zrekonstruovat. Při rekon-
strukci obchodního domu byly, kromě obměny 
veškerých technologických instalací a menší 
části obvodového pláště, zásadně přeměněny ze-
jména vnitřní prostory. Hlavní vstup do obchod-
ního domu byl přesunut na jeho východní stranu 
k náměstí u výstupu ze stanice metra Ládví. Lepší 
dostupnost prvního patra zajistily nové eskalá-
tory, což je výraznou kvalitativní změnou. Nová 
obchodní pasáž v prvním patře je průchozí skrze 
celou délku budovy s obchody po obou stranách. 
Na východním začátku pasáže vznikl food court 

Společnost Regata Čechy, a.s. se od svého založení zabývá dvěma hlavními činnostmi. Hotelnictvím a správou a pronáj-
mem nemovitostí - spravuje a pronajímá nebytové prostory ve svých obchodních domech v Praze, které provozuje 
pod značkou Obchodní domy Regata. Jedná se o OD Luka, Centrum, Tempo, Ládví, Visla a Čílova. Základní strategií 
společnosti je dlouhodobý pronájem obchodních prostor tak, aby celková struktura maloobchodních prodejen a pro-
vozoven služeb v těchto objektech co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spádové oblasti. Koncem loňského roku 
byl po celkové rekonstrukci znovuotevřen Obchodní dům Ládví, který byl ve své době stavbou nadčasovou.

Nový koncept OD Ládví
odpovídá požadavkům doby a zároveň ctí
velkorysé urbanistické koncepty minulých let

s velkorysým výhledem do náměstí. Je zde moder-
ní kavárna a na podzim letošního roku přibude 
samoobslužná restaurace KFC.

S pokorou k hodnotným 
prvkům z doby vzniku

K původnímu návrhu architektů Viktora Tučka, 
Mojmíra Nesvačila a původním interiérům, kte-
ré navrhl Zdeněk Wasserbauer však společnost 
Regata Čechy přistupovala s pokorou. Snažila se 
zachovat hlavní charakteristické prvky objektu 
a zároveň ho přizpůsobit potřebám současných 
zákazníků. Zachována tak byla například keramic-
ká fasáda v prvním patře, která ke stavbě už neod-
myslitelně patří. Ondřej Tuček pochvalně hodnotí: 
„Samotný obchodní dům dotváří identitu sídliště 
a je jeho poznávacím znamením. Je proto dobře, 
že se (na rozdíl od některých dalších budov na 
náměstí) podařilo udržet jeho funkční náplň i vi-
zuální podobu. Pečlivá rekonstrukce je ukázkou, 
jak bychom se k budovám architektonické éry 60. 
a 70. let měli chovat - tedy zachovávat hodnotné 
prvky, účelně využívat přednosti prostorově vel-
korysých konstrukcí, ale zároveň zajistit standard, 
odpovídající dnešní době.“

Nové moderní prodejny  
a provozovny služeb

„Díky rekonstrukci OD Ládví došlo k výrazné-
mu zkvalitnění a rozšíření nabídky zboží a služeb 
pro místní obyvatele,“ říká Filip Votruba, ředitel zá-
vodu Obchodní domy Regata a člen dozorčí rady 
společnosti Regata Čechy, a.s. „V našich obchod-
ních domech se vždy snažíme o co nejlepší slože-
ní prodejen a provozoven služeb tak, aby v maxi-
mální možné míře uspokojovaly potřeby obyvatel 
spádové oblasti. Zcela nově jsou vybudovány pro-
story pro další služby v suterénu budovy. Vznikl 
zde obchod s nábytkem a velké fitness centrum, 
které v místě jednoznačně chybí. Suterén je dobře 
přístupný výtahem a schodištěm pro veřejnost od 
hlavního vstupu z náměstí. V mezipatře jsme pak 
vybudovali prostory pro zaměstnance. I na ně se 
myslelo, aby měli lepší pracovní podmínky,“ uvádí 
na závěr Filip Votruba. 

Místní historii v odborných textech  
i autentických vzpomínkách přinese  
připravovaná kniha, podpořená  
crowdfundingovou kampaní

Panelová sídliště jsou ale v poslední době také 
předmětem výzkumu i odborných polemik. Kon-
krétně Ďáblice jsou využity jako jeden z modelo-
vých příkladů ve sbornících Sídliště, jak dál..? 
(2016) a Paneláci I.( 2018) a hovoří se také o po-
třebě jejich ochrany. Řada bývalých budov veřej-
ného vybavení je v soukromých rukou (zejména 
bývalé kino Moskva a okrsková obchodní centra 
„Včela“) a je proto často třeba spolu s jejich vlast-
níky hledat nové možnosti využití.

Spolek přátel sídliště Ďáblice od roku 2017 
připravuje publikaci „Sídliště Ďáblice – architek-
tura pro lidi“, která vyjde 1. října. Vznikla z po-
pudu nadšenců, kteří v Ďáblicích či v jeho okolí 
žijí a oceňují jej pro jeho přetrvávající kvality. Je 
určená široké i odborné veřejnosti. Do přípravy 
knihy jsou angažováni jak odborníci, tak obyva-

telé sídliště, z jejichž popudu kniha vzniká. Smy-
slem publikace je obeznámit čtenáře s tímto vý-
jimečným obytným souborem, posílit povědomí 
o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na 
kvalitní a umělecky cenné památky mimo cent-
rum města. 
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