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Anotace
(česká): 

Riešené miesto sa nachádza v Libni. Pre Libeň je charakteristická deravá zástavba. 
Je diera v zástavbe chyba, ktorú treba automaticky vyplniť? Preluky tvoria v Libni 
plnohodnotnú časť mestského priestoru so svojím osobitým charakterom. To je aj 
základný princíp návrhu. Zmutovaný mestský blok, do ktorého je otlačená dnešná 
realita, a tým v jeho medzipriestoroch vznikajú charakteristické prostredia. 

Anotace
(anglická):

Site is situated in Liben which is characteristic for its not finished blocks with holes. 
Are holes in urbanistic structure a default that has to be filled? Holes are part of 
public space with its specific character. This has become a basic principal of a 
proposal. Mutated city block, in which the life is imprinted. The characteristic space 
are created in between.
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DOPRAVA - SÚČASNÝ STAV
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KONCEPT



CHYBY SYSTÉMU ?
Pre Libeň je charakteristická deravá zástavba.  Je diera v zástavbe chyba, ktorú treba au-
tomaticky vyplniť? Preluky tvoria v Libni plnohodnotnú časť mestského priestoru so svo-
jím osobitým charakterom. To je aj základný princíp návrhu.



SYSTÉM vs HISTÓRIA
Regulačný plán, v podobe v akej bol nakreslený, nebol nikdy dokončený. Vznikla 
tak prirodzene séria odchýliek. V prvom rade sa regulácia nedokázala vysporiadať s 
návaznosťou na iný typ zástavby, industrialné pozostatky, solitéry. Náväznosť sa teda 
deje natvrdo, medzerou, vďaka čomu však vznikajú prekvapivé priehľady.
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NOVOSTAVBA?

PRIEHĽAD FRAGMENT

VYKOPÁVKY?



SYSTÉM vs PRÍRODA
Systém je občas narušený prírodnými prvkami, skupinami stromov, ktoré majú štítové 
steny ako kulisy. 

SÚSTROMIE STROM



SYSTÉM vs ČLOVEK
Najzaujímavejšie sú prípady, kde zbytkové medzipriestory začali byť využívané človekom. 
V miestach s vyššou frekvenciou ľudí vznikol v štítových stenách parter. Ľudia si do 
štítových stien prerážajú otvory. Dierami v zástavbe vedie mnoho skratiek. Niektoré 
bloky ani nemohli byť dokončené, pretože po vybudovaní prvých domov začali obyvatelia 
využívať vnútroblok ako ihrisko, a dnes tu je park v otvorenom bloku. 
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CHYBY SYSTÉMU ?
Odvšadiaľ na nás pôsobí kontrast medzi tvrdo naplánovným systémom zástavby a 
nenaplánovateľnou realitou skutočného života. Vzhľadom na množstvo takýchto javov, 
sa táto odchýlka od štandardu už nedá chápať ako chyba, ale fenomén, na ktorom sa dá 
ďalej stavať. Dom a preluka sú rovnocenní partneri, jeden celok. Preluky už nie sú len 
zbytkový priestor s ktorým nikto nepočítal, ale plnohodnotná, keď nie najdôležitejšia, 
súčasť verejného priestoru. 
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NOVOSTAVBA? PRIEHĽADFRAGMENT VYKOPÁVKY?
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Predstavil som si, že autori regulačného 
plánu sa pomýlili a namiesto Nám. dr. 
Holého navrhli blok. Dom, ktorý by 
naväzoval na štítovú stenu školy, pokračoval 
by cez Rokytku, zastaval by Námestie dr. 
Holého a znovu by sa napojil na štítovú 
stenu pokračujúcej zástavby...

...čím v širších súvislostiach ukončí mega-
blok.

Tento fiktívny regulačný počin by však 
následne mutoval. Otlačila by sa do neho 
každodenná realita. Súvislý blok by bol 
prerušený v mieste Rokytky, prešla by 
ním existujúca cyklotrasa, vytvorili by sa v 
ňom skratky, priehľady, námestie by dot-
voril, vymedzil zo zvyšných dvoch strán, 
prispôsobil by sa aj fragmentom existujúcej 
zástavby.

Tým by sa formálne rozdelil na súbor 
solitérov, ktoré sú však stmelené silnými 
medzipriestormi a tým vytvárajú celok. 

POSTUP NÁVRHU
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SCHWARZPLAN 1:5000



SITUÁCIA POHĽAD NA STRECHY  1:1000



PÔDORYS TYPICKÉHO POSCHODIA 1:500

Dispozičné usporiadanie je jednoduché. Je 
použitý úplne rovnaký princíp ako pri tvorbe 
celku – štandard dopĺňaný atypom, v mi-
estach, kde sa štandard nedal použiť, ktorý 
podporuje identitu miesta vrámci bloku. 
Väčšia časť súboru je vyskladaná rotáciou 
a zrkadlením  základnej stavebnej jednotky 
10x18 metrov, ktorá je navrhnutá tak, že 
sa k nej môže z dvoch strán dostavovať 
čokoľvek. Obsahuje dva najbežnejšie byty 
a schodiskové jadro. K bunke sú ďalej pris-
tavané nepravidelné prístavky, v ktorých 
sú atypické byty. Sú zámerne orientované 
tak, aby sa nimi dal ovplyvňovať charak-
ter medzipriestorov. Vzniká nejednoznačný 
urbanistický celok, ktorý zámerne zneisťuje 
okoloidúceho. Zneistenie je totiž esencia 
Libne. 



PÔDORYS TYPICKÉHO POSCHODIA 1:200
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PÔDORYS PARTERU 1:500



PÔDORYS SÚTERÉNU 1:500



1+kk (1+1)  14x  41-49m2

2+kk (2+1)  60x   56 - 69m2

3+kk  (3+1)  56x  78-82m2

4+kk (4+1)  12x  96-112m2

prenajímateľná plocha  1412m2

parkovacie plochy 

komunikácie  
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REZ A-A´ 1:200



POHĽADY 1:500
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