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V posledních několika letech došlo na trhu 
s nemovitostmi k nebývalým změnám a na-
stal čas přehodnotit, co a jak stavět. O tom, 
jak se s těmito výzvami vypořádat, hovoří-
me s Jonem Halem, ředitelem představen-
stva skupiny, a Filipem Pokorným, ředitelem 
pražského studia Chapman Taylor. 

Klimatické změny, pandemie, rostoucí úro-
kové sazby, infl ace, ruská invaze na Ukrajinu 
a následná energetická krize – to vše před-
stavuje nebývalé výzvy pro developery i sta-
vební průmysl. Co mohou architekti udělat 
pro zmírnění situace? 
JH: Sám toho může kdokoli z nás udělat jen vel-
mi málo. Klíčem k dosažení potřebných změn 

v oblasti nemovitostí a stavebnictví je spolupráce 
napříč celým odvětvím. Musíme spolupracovat 
na vytvoření nových udržitelných modelů, které 
budou refl ektovat ekologickou krizi a náročné 
ekonomické podmínky, kterým čelíme. Musíme 
vzít v úvahu několik rovin, včetně energetických 
zdrojů, plánování měst i naléhavé potřeby přejít 
na stavebnictví s nulovými emisemi uhlíku. 

Jak se Chapman Taylor s těmito výzvami vy-
pořádává?
JH: Pokud jde o plánování, musíme zajistit, 
aby byla města plánována udržitelnějším způ-
sobem. Stávající komerční modely neumožňují 
jednoduchou integraci a kombinaci různých 
funkcí v budovách. Typickou smíšenou zástav-

bu dnes tvoří převážně samostatné kancelář-
ské, obytné a maloobchodní budovy, které stojí 
vedle sebe, ale nejsou vhodně integrovány. 
Zavedením fl exibilnějších nájemních struktur 
lze umožnit i umístění dalších funkcí, jako jsou 
dílny, kulturní a vzdělávací prostory, a vrátit tak 
do zástavby rozmanitější směsici, která odráží 
každodenní život pulzujícího města. V případě 
jednotlivých budov již dochází k prolínání nebo 
rozostřování některých funkcí, trh obecně ale 
čeká ještě dlouhá cesta. V oblasti hotelnictví 
se již objevují nové funkce v podobě cowor-
kingu, nebo zábavy ve formě divadelních a hu-
debních sálů. Je však nezbytné otevřít budovy 
i dalším odvětvím a zjistit, jak můžeme obohatit 
naše města.

Nová městská čtvrť Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor

 PROJEKTY SE SMÍŠENÝM VYUŽITÍM – 
vytváření komunitní a sociální hodnoty
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The last few years have seen some unprec-
edented changes in the real-estate market 
and it’s time to re-evaluate what and how to 
build. We speak to Jon Hale, Group Board 
Director and Filip Pokorný, Director of the 
Prague Studio of Chapman Taylor about how 
to meet the challenges. 

Climate change, the pandemic, rising inter-
est rates, infl ation, the Russian invasion of 
Ukraine and the resulting energy crisis have 
all combined to create unprecedented chal-
lenges for developers and for the construc-
tion industry. What can architects do to help 
mitigate the situation? 
 JH: Alone there is very little any of us can do. 
The key to achieving the necessary change in 
real estate and construction is collaboration 
across the whole industry. We have to work to-

gether to create new sustainable models, that 
refl ect the environmental crisis and tough eco-
nomic conditions that we are facing. There are 
a number of levels we have to consider, including 
energy resources, the planning of our towns and 
cities and the urgent need to move towards a net 
zero carbon construction industry. 

How is Chapman Taylor tackling these chal-
lenges?
JH: When it comes to planning, we need to en-
sure that cities are planned in a more sustainable 
manner. It is also the case that existing commer-
cial models do not easily support the integration 
and mix of diff erent functions within buildings. At 

Mixed-use project Galerie Pernerka, Pardubice ■ Architect: Chapman Taylor

 MIXED-USE PROJECTS – creating
community and social value
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FP: Aby bylo možné porozumět potřebám míst-
ních obyvatel a začlenit jejich nápady a podněty do 
projektů, musí místní úřady, klienti i projekční týmy 
začít nasloucháním. Zapojení komunity již od po-
čátku procesu navrhování může pomoci zajistit, že 
stavby budou plánovány tak, aby zahrnovaly i so-
ciální infrastrukturu nezbytnou pro jejich úspěšné 
fungování. Naše projekty, jako je přestavba čtvrti 
Liget City v Budapešti, která spojuje rozmanitý 
program využití s různými typy veřejných prostor, 

umožňují interakci obyvatel, zaměstnanců i ná-
vštěvníků a vytváří městské prostředí, kde náhod-
ná setkání vedou k novým příležitostem.

Jaká další opatření lze přijmout na podporu 
těchto změn v plánování měst a budování 
komunit? 
JH: Odpovědnost musí být rozdělena mezi ko-
merční developery, místní úřady i urbanisty. 
Je potřeba vytvořit správné podmínky pro plá-
nování, které budou vycházet z přesných dat 
a z podrobného poznání potřeb města a lidí, 
kteří v něm žijí a pracují. Některé ze stávajících 
technických a „hygienických“ norem jsou pro 
obyvatele přínosem, mnohé z nich ale ve sku-
tečnosti jen zatěžují město, navyšují dopravu, 
zvyšují stavební náklady a vytvářejí nepřiroze-
ná urbanistická řešení. Například v Londýně si 
nevzpomínám na žádnou kancelářskou budovu 
z poslední doby, jejíž výstavba by byla podmí-
něna vybudováním suterénních parkovišť. Ve 
skutečnosti žádný požadavek na parkování ne-
existuje, a tudíž ani na velký suterén. Suterénní 
prostory, pokud jsou k dispozici, slouží zpravidla 

jako skladovací plochy, technické prostory a zá-
zemí pro „aktivní dojíždějící“, tj. cyklisty a běžce. 
Tím se snižují náklady na výstavbu, výrazně kle-
sá množství vázaného uhlíku v betonových kon-
strukcích, urychluje se proces výstavby a snižuje 
stavební ruch, hluk a prašnost. Což je ve výsled-
ku výhrou pro všechny.  

Ateliér Chapman Taylor už několik let hovo-
ří o „zodpovědném designu“, můžete tento 
termín více přiblížit?

Nová městská čtvrť Ameside Plzeň ■ Architekt: Chapman Taylor

Multifunkční projekty přispívají k budování komunity
a sociální hodnoty ve městech ■ Zdroj: Chapman Taylor

Projekt architektonického ateliéru Chapman Taylor 
Liget City v Budapešti sdružuje širokou škálu funkcí 
umožňujících interakci obyvatel, zaměstnanců 
i návštěvníků
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the most, a typical mixed-use development will 
have separate offi  ce, residential and retail build-
ings sitting side by side, but not properly integrat-
ed. By introducing more fl exible lease structures, 
other functions, such as workshops, cultural 
and educational spaces can be accommodated 
and bring back a more diverse mix, refl ecting 
the day-to-day life of a vibrant city. At the scale 
of the individual building, we are already seeing 
the blending, or blurring, of some functions, but 
there is still a long way to go. In hospitality, we 
see the introduction of workplace in the form of 
coworking, and entertainment in the form of the-
atre and music performance spaces. We need to 
open that out to other sectors and see how we 
can enrich our cities.

FP: To help understand the needs of the local 
population and incorporate its ideas and initia-
tives into projects the local authority, the clients 
and the design team need to start by listening. 
Engaging with the community early in the design 
process can help to ensure that developments 
are planned to include the social infrastructure 
needed to ensure their success. Our proposals 
for the Liget City redevelopment in Budapest
brought together a diverse programme of uses 
with diff erent types of public space to allow the 
residents, workers and visitors to interact and 
generate an urban environment where chance 
encounters lead to new opportunities.

What other measures can be taken to sup-
port these changes in how we plan cities 
and build communities?
JH: The responsibility has to be shared between 
commercial developers, the local authorities and 
the city planners. The right planning conditions 
need to be put in place, based on accurate data, 
and a detailed understanding of the needs of the 
city and the people living and working there. Some 
of these technical, or “hygiene”, requirements are 
for the benefi t of residents, but many actually just 
burden the city, increasing traffi  c, increasing con-
struction costs and creating unnatural urban solu-

tions. In London for example, I cannot recall any 
recent offi  ce buildings conditioned on the provi-
sion of basement car parks. There is, in fact, no 
requirement for parking, and therefore no require-
ment for a large basement. When provided, base-
ment space is used for storage, technical space 
and facilities for “active commuters”, i.e., cyclists 
and runners. This reduces the construction cost, 
massively reduces the embodied carbon in con-
crete structures, speeds up the construction pro-
cess and reduces construction traffi  c, noise and 
dust. It is a win-win for everyone.  

Chapman Taylor has been talking about 
“Responsible Design” for a few years, can 
you explain a bit about this?
JH: We reviewed how we were discussing proj-

ects with clients and started to question the use 
of the word “sustainability” as it was being inter-
preted very narrowly – really just focusing on the 
“green” aspects, the solar PV and energy use. 
We looked at the UN’s Sustainable Development 
Goals, from which it is clear that the solutions for 
meeting the demands of the future are extremely 
diverse and the “green”, or “sustainable” parts 
are only a fraction of the whole. The areas we 
needed to discuss in more detail included; diver-
sity, water cycle, health and wellbeing, land-use 
and mobility. By focusing on these wider issues, 
we needed to redefi ne the description of our de-
sign objectives and the phrase “responsible de-
sign” emerged as a more accurate expression.

We have been designing highly energy effi  cient 
buildings for many years and have successfully 
ticked the “operational carbon” box. This is re-
fl ected in the Breeam Outstanding certifi cates 
that we have achieved to date. We are now fo-
cusing strongly on reducing the embodied and 
whole life carbon of our projects and addressing 
the social and governance aspects. 

How do these principles apply to your proj-
ects in the region? 
FP: As we spoke about earlier, we aim to add 
community value to our projects by designing 

The new city district Ameside Pilsen ■ Architect: Chapman Taylor

Mixed-use project Liget City, Budapest – landscape
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JH: Přehodnotili jsme způsob, jakým s klienty 
komunikujeme o projektech, a revidovali význam 
slova „udržitelnost“, které bylo interpretováno 
často jen velmi úzce: ve skutečnosti bralo v potaz 
jen „zelené“ aspekty, fotovoltaiku a využití energie 
v budovách. Pokud se ale podíváme na cíle udr-
žitelného rozvoje OSN, je zřejmé, že řešení pro 
splnění požadavků budoucnosti jsou velmi různo-
rodá a „zelené“ nebo „udržitelné“ aspekty jsou jen 
zlomkem celku. Mezi oblasti, které je potřeba de-
tailně diskutovat, patří i diverzita, přirozený kolo-
běh vody, zdraví a pohoda, využívání půdy a mo-
bilita. Tím, že jsme se zaměřili na tato komplexněj-
ší témata, jsme museli nově defi novat i své vlastní 
cíle v oblasti architektury: a jako nejvýstižnější se 
osvědčil termín „odpovědný design“.

Již řadu let navrhujeme energeticky vysoce účin-
né budovy a položku „provozní uhlík“ jsme si tak 
úspěšně odškrtli. Což se odráží v nejvyšších cer-
tifi kacích Breeam Outstanding, kterých dosahu-
jeme. V současné době se v našich projektech 
výrazně zaměřujeme na snižování emisí uhlíku 
v celém životním cyklu budov a na aspekty jako 
sociální a společenská odpovědnost. 

Jak se tyto zásady promítají ve vašich pro-
jektech v ČR? 
FP: Jak jsme již zmínili, snažíme se svým pro-
jektům dát přidanou hodnotu pro komunitu, tím, 

že je navrhujeme s ohledem na sociální a de-
mografi ckou rozmanitost, akcentujeme udrži-
telnou kombinaci využití, silný smysl pro lokalitu 
a spolupracujeme s místními fi rmami, abychom 
vytvářeli pracovní příležitosti a zajistili lidem lepší 
zážitek z města.

Náš projekt Ameside v Plzni vznikal řadu let 
a za velmi úzké spolupráce s městem, které pro 
území stanovilo jasný a relevantní soubor pravi-
del. Projekt prošel několika koly veřejných pro-
jednání a věříme, že naplňuje kritéria pro vznik 
sociálně udržitelného prostředí se smíšeným 
využitím. Veřejná prostranství mají svůj jasně 
defi novaný účel a zajistí i tolik potřebné propo-
jení hlavního nádraží se stávající urbanistickou 
strukturou města. Mix nových funkcí, kombinující 
bydlení, pracovní příležitosti, kulturní i maloob-
chodních prostory v ulicích, tak pomůže vytvořit 
novou živou čtvrť pro Plzeň.

Další náš projekt – Galerie Pernerka v Pardubicích 
– vznikne rovněž v sousedství hlavních městských 
dopravních uzlů – železnice, tramvají a autobusů. 
Multifunkční koncept zde počítá s víceúčelovým sá-
lem, který bude sloužit jako konferenční zázemí pro 
čtyřhvězdičkový hotel, ale také jako kulturní centrum 
pro celou místní komunitu.
 
JH: Kombinace kanceláří, maloobchodu, gas-
tronomie, komunitního využití a bydlení vytváří 
synergii, jíž nelze dosáhnout dominancí jednoho 
sektoru, například maloobchodu. To má i svůj 
ekonomický přínos, protože „místa“, která vytvá-
říme, jsou využívána nepřetržitě po celý den, což 
podporuje návštěvnost, která je nezbytná pro ko-
merční funkce, ale pomáhá také propojovat širší 
komunitu a diverzifi kovat pracovní příležitosti. 

FP: V současné době v České republice pracu-
jeme na řadě velkých multifunkčních projektů, 
kde tyto aspekty dále rozvíjíme. Zkoumáme na-
příklad, jak využitím modulární výstavby a MMC 
metod snížit uhlíkovou stopu budov po dobu je-
jich životnosti a omezit dopady stavební činnosti 
a stavebního odpadu. Terénní úpravy navrhu-
jeme tak, aby maximálně zadržovaly dešťovou 
vodu v území, a využíváme veškeré dostupné 
„zelené“ principy a technologie ke snížení dopa-
dů výstavby na životní prostředí. V počátečních 
fázích projektu využíváme také stále častěji soft-
warové nástroje k testování energetické účin-
nosti, přirozeného osvětlení, výkonnosti obvo-
dových plášťů i k měření uhlíkové stopy budov. 
Je to fascinující a strmá cesta učení, ale vede 
k mnohem lepší budoucnosti!

Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor

Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor
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for social and demographic diversity, incorporat-
ing a sustainable mix of uses, creating a strong 
sense of place and working with local business-
es to bring employment opportunities and an en-
hanced urban experience.

The Ameside project in Plzeň has been devel-
oped over a number of years with very close co-
operation of the City who established a clear and 
relevant set of regulations for the site. The project 
has been subject of several rounds of public con-
sultations and we believe meets the criteria to 
deliver a socially sustainable mixed-use develop-
ment. The public spaces have clear purpose and 
provide much needed links from the main railway 
station to the existing urban structure of the city. 
The mix of uses, including residential, workplace, 
cultural and street level retail and will help deliver 
a vibrant new quarter for Plzeň.

The Galerie Pernerka project in Pardubice is 
also developed adjacent to the main city trans-

portation nodes of railway, trams and busses. The 
blended uses include a multi-function hall that 
serves as a conference facility for the 4-star hotel, 
but also as a cultural venue for the local community.

JH: Providing a mix of offi  ce, retail, food, commu-
nity use and residential creates a synergy that 
cannot be achieved with the dominance of one 
sector, such as retail. There are economic ben-
efi ts too, as the ‘places’ we create are used con-

tinuously during the day, which supports footfall, 
which is essential for the commercial functions, 
but it also helps diversifi es employment opportu-
nities, and brings the wider community together.

FP: We are currently working on a number of 
large mixed-use developments in the Czech 
Republic where we are developing these as-
pects further. We are looking at modular and 
MMC (modern methods of construction) as ways 
to reduce the whole life carbon of the buildings 
and to reduce construction traffi  c and waste. 
The landscaping is developed to maximally re-
tain rainfall on the site and we are using all the 
“green” principles and technologies available to 
reduce the environmental impact of the develop-
ments. We are increasingly using software tools 
in the early design stages to test for energy use 
effi  ciency, daylighting, building envelope perfor-
mance and to measure embodied carbon. It is 
a fascinating and steep learning curve, but the 
future looks much brighter!

Liget City, Budapest ■ Architect: Chapman Taylor

Liget City, Budapest – landscape
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