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01 VYMEdZENie riEŠENÉHO ÚZEMia, 
FOTODOKUMENTáCia, 
ŠIRŠie VZTAHY



hranice riešeného územia

hranice mestských častí

oblasť kľudu Hostivař - Záběhlice

prírodná pamiatka - Meandry Botiče

územie v majetku developerov

01 VYMEdZENie riEŠENÉHO ÚZEMia

PRAHA 10

PRAHA 11

PRAHA 15

PRAHA 4



01 fotodokumentácia



01 širšie vzťahy

KOMPOZíCia KRAJINY 

krajinné rozhranie

mestská džungľa - potenciál pre rozvoj kraj., mesta

nezastavané územie za mestem

nezastaviteľné územie ve meste

sídlo v krajine

KRAJINNÁ KOMPOZíCia A HIERARCHIa

Lesov je v mestskom prostredí prahy nadbytok, naopak udržovaných parkov a sadov, poskytujúcich  príjemné prostredie a vyhliadkové miesta 
na mesto a krajinu, nedostatok. Základným kompozičným návrhom MP je vymedzenie krajinného rozhrania, ako nezastavatelného pásu územia 
obklopujúceho kompaktne zastavané územie mesta.

hlavní komunikační síť - stav
městská uliční síť - stav
navrhované úseky

schéma komunikační sítě
převzato z oddůvodnění konceptu metropolitního plánu

dálnice a rychlostní komunikace
hlavní sběrné komunikace a městský okruh
městské dopravní osy
městské významné třídy
aktivní parter

vztah  aktivního parteru a dopravního významu komunikací
převzato z oddůvodnění konceptu metropolitního plánu



02 ANALÝZY riEŠENÉHO ÚZEMia



02 ANALÝzYOrtofotomapa a morfológia



02 analýzyproblémový výkres

ÍÍ
Í?

?

 sad  - Vlastné špecifické problémy, súvisiace s jeho momentálnym stavom

Bariéra - fyzická i pocitová

hranica územia

problematické väzby

úplne chýbajúce prepojenie

fungujúce väzby,



02 analýzyriešenie dopravy

 sad  - verejný priestor

pešia zóna

električková trať

hlavné zberné komunikácie

mestské dopravné osy

mestské významné triedy

metro

električka - stav

želzeznice - stav

železnice VRT - návrh

metro - stanice

električka - zastávka

ÍÍ
Í

směr roztyly (metro)
>centrum

směr skalka (metro)
>centrum



03 KONCEPT - PRINCíPY NÁVRHU, 
sprievodná správa



03 koncept

súčasný stav
 je dlhodobo neudržateľný, pri neriešení tejto situácie
v blízkej budúcnosti môže dôjsť k poškodeniu a zániku
sadu, keďže sady ovocných stromov majú obmedzenú
životnosť (tento konkrétne cca 30 rokov).  
preto je možným riešením zachovania tejto prírodnej
hodnoty jej čiastočné narušenie výstavbou, a tým 
zavedením novej ľudskej aktivity z ktorej môže sad
profitovať. Dochádza aj k druhotnému efektu znižu-
júcej sa latentnej kriminality, keďže už nejde o zabud-
nuté miesto mimo mestského ruchu, príťažlivé pre oso-
by vyčlenujúce sa zo spoločnosti.



03 koncept

počiatočná fáza
Spôsob zastavania má byť adekvátny merítku okolitej
zástavby a jej charakteru - možnosť intenzifikácie
na líniové prvky, ktoré sa vnárajú do reliéfu, 
jednoznačne vymedzujú priestory sadu a navazujú-
cich verejných priestorov so sadovo-parkovou 
atmosférou. 
hranica zastavanej plochy v tomto prípade nieje ur-
čená konkrétnou stavebnou čiarou, ale plochou sadu,
ktorý sa stáva súčasťou novej štvrte a záleží na 
obyvateľoch akým spôsobom ho dokážu oživiť, a tiež 
vytvoriť náplň pre verejné priestory medzi objemami
novej zástavby. či ostanú lúkami s relaxačným a špor-
tovým využitím, alebo sa stanú súčasťou sadu s mož-
nosťou komunitného agrárneho využitia.



03 koncept

organizácia štvrte
týmto spôsobom vznikajú koridory zelene v smere
sever -juh, prepájajúce objem sadu s okolím
retenčných nádrží na juhu riešeného územia a 
hostivařským lesom a križujú novú mestskú triedu 
orientovanú západ - severovýchod.

Trieda je nosnou komunikačnou osou, do ktorej ústia
jednotlivé obslužné cesty novej štvrte.
je aj hlavným peším ťahom, a platformou pre mestskú 
hromadnú dopravu - električkovú linku, 
ktorá tvorí tangenciálne prepojenie v rámci širšieho
centra - podporná linka metra.
Alternatívou koľajovej dopravy by mohol byť duobus,
(primeraná kapacita + ekologickosť)



03 koncept

doplnenie zastaviteľných plôch v nádväznosti 
k súčasnej zástavbe
 ak je hranica zastaviteľnosti novej štvrte definova-
ná hranicami dopravnej infraštruktúry z východu,
z juhu sú to retenčné nádrže, a sever tvorí variabilná
hranica sadu, tak na západe je to pomyselná hranica 
vtýčená súčasnou zástavbou lícujúcu s hranou 
vrchu.
ide o akýsy fragment z nedávnej minulosti, ktorý pred-
určuje osud okolitých parcel. nadviazaním na uličný
systém však poskytuje možnosť pokračovať v princípe
vytvorenia akéhosi zeleného zálivu na severe, pred 
terénnym zlomom obdobne ako pri zelených „prstoch“.
na južnej hrane tohto územia uvažujem administra-
tívnu zónu s výškovými budovami, mestskou infraštruk-
túrou a vybvenosťou, dočasné bývanie, bussiness...



03 sprievodná správa

mestský park. verejný priestor polyfunkčných vnútroblokov preberá vlastnosti primárnej funkcie danej svojim 
blokom, a teda okrem otvorenej lúky sú využiteľné pre športoviská rôznych druhov športu od skateboardingu, 
futbalu, atletickej dráhy až po detské ihriská , školský dvor, tržnicu. všetky tieto priestory vybavené aktívnym 
partrom podporujúcim mestský charakter a teda kvaltatívnu úroveň verejného priestoru.
 

 4.Kompozícia
 nová štvrť nadväzuje na západnej strane vrchu trojmezí na druhú etapu, ktorá dopĺňa súčasné sídlištné 
štruktúry,  vytvára administratívne centrum na južnej hrane, a ponúka ďalší objem bytových domov na severnom 
svahu. na východe lícuje jestvujúcu cestu (bariéru)  na sídlište košík, nesnaží sa ju však ignorovať, ale prepojiť s 
vnútroblokmi navrhovanej polyfunkčnej zástavby, s funkciami občianskej vybavenosti pre široké okolie.

hmoty bytových domov novej štvrte sa vsúvajú do svahu nad sadom, ktorý narúšajú posledným článkom “prsta”. sú 
vejárovito rozprestrené na svahu a kopírujú morfológiu terénu. domy sú orientované v-z, s dennou časťou orien-
tovanou k sadu (medzipriestoru) a s nočnou do ulice. táto orientácia chce podčiarknuť pocit bývania na mieste 
bezprostredného kontaktu s krajinou. rad domov je podľa možností terénu delený v kolmom smere tak, aby bola 
zachovaná priestupnosť územím. 

hrebeň vrchu pretína štruktúry zástavby a vymedzuje priestor mestskej triedy. tá je hlavnou komunikačnou osou, i 
centrom verejne užívaného priestoru. parter je aktívny po celej dĺžke južnej fasády z ktorej vedú prepojenia buď do 
vnútroblokov polyfunkčných objektov uzatvárajúcih kompozíciu, alebo na promenádu pri nádržiach vymedzujúcich z 
juhu zastavateľný priestor. 

 5.funkcie
 primárnou funkciou novej zástavby je obytná. pre tento účel využíva prírodný chrakter miesta a povyšuje 
ho na lukratívnu obytnú zónu pre široké spektrum obyvateľstva, berie si za cieľ tento chrakter zveľaďovať. 
Vzároveň sa oblasť stáva atraktívnou pre bývanie intenzifikáciou dopravných napojení a umiestnením v krajine, 
vytvorením z-v osi, prepájajúcej mestské časti, i implementovaním zbernej linky hromadnej dopravy. maximum plôch je 
ponechaných pre verejný život, ich centrom sa stáva práve mestská trieda ktorá je pozdĺžne koncipovaná ako park a 
pešia zóna s aktívnym parterom a prístupom k službám, vybavenosti, školstvu či športovému a kultúrnemu vyžitiu pre 
široké okolie. objem a intenzita výstavby umožňuje využívať veľké priestranstvá prstov sadu na aktívny a pasívny 
relax, či na komunitné aktivity, prípadne môžu byť vhodným miestom pre umiestnenie otvoreného amfiteátru.

Nová zástavba je v južnej časti doplnená otvorenými blokmi rešpektujúcimi uličné čiary bytových domov. Tie  majú 
polyfunkčné využitie, každý z blokov však má svoju špecifickú úlohu v rámci širšieho okolia.
(šport a zdravie, kultúra a voľný čas, komerčné centrum, tržnica, miestna samospráva, vzdelávanie.) 

tieto funkcie rozširuje administratívno-spoločenské centrum na západnej strane územia.

 6.doprava
hlavnou dopravnou tepnou (cestná premávka) je súčasná zberná komunikácia, ktorá lemuje riešené územie z 
juhovýchodnej strany, a na ňu sa napája obslužná komuikácia novej zástavby v bode styku s navrhovanou mestskou 
triedou. prepojenie s komunikáciami obsluhujúcimi západný sektor je síce možné, a potrebné z hľadiska dostupnosti no 
jeho intenzívne využívanie nieje žiadúce. Cieľom riešenia dopravy je sprístupnenie novo zastavanej oblasti, nie 
uľahčenie kontaktu obyvateľov okolitých sídlisk s centrom. 

 1.zadanie diplomovej práce
 Na jedné straně si klademe za cíl zamezovat rozšiřování našich měst do okolní krajiny, na straně druhé 
chceme, aby se i ve městě ponechala zelená nezastavěná místa. Jak zacházet s tak velkým územím, které se 
rozkládá na ploše několika městských částí Prahy? Má se plně zastavět a vybudovat zde plnohodnotná městská 
zástavba s dopravou a s návazností na okolí nebo by se měla zachovat co možná největší část zelené plochy na 
kraji Prahy? Projekty nemusí nutně zohledňovat požadavky developerských firem. Mělo by jít čistě o přemýšlení o 
daném místě a jeho správném využití a naplnění.  
Možnou urbanizaci tohoto místa lze řešit různými způsoby. Je nutné definovat celé území jak z funkčního hlediska, 
tak i v návaznosti na všechny dotčené městské části.

 2. poloha
 Trojmezí  je nezastavěné území v Praze, které se rozkládá kolem městských částí  Praha 10  (Záběhlice), 
Praha 11  (Chodov) a  Praha 15 (Hostivař). Obklopeno je sídlišti  Chodovec,  Spořilov,  Práčská,  Zahradní Město,  Nové 
Zahradní město a Košík a čtvrtěmi a osadami Záběhlice, Práče a Hostivař. Jeho část zasahuje do přírodního parku 
Hostivař - Záběhlice, v nivě Botiče se také nalézá přírodní památka Meandry Botiče.

V horizontu územního plánu je území určeno pro zeleň, ve výhledu se v části území předpokládá funkční využití pro 
plochy oddechu. Ze srovnání s největšími pražskými městskými parky (Stromovka má 84ha, Ladronka 57, Letná 48ha, 
Riegrovi sady 11ha) je vidět, že celé území Trojmezí by se nemělo funkčně orientovat jednostranně, pouze tímto 
směrem V současné době je Trojmezí pod silným investičním tlakem.
Vzniklo již několik developerských projektů, které na území navrhují kapacitní zástavbu převážně obytného charak-
teru. Jako protipól těmto snahám stojí nespočet občanských sdružení, které bojují za záchranu přírodních kvalit 
území

 3.cieľe návrhu
 nosnou myšlienkou návrhu je aktivizácia a v správnej miere zahustenie riešenej lokality pre potreby 
budúceho rozvoja mesta prahy s ohľadom na kvality miesta a krajinné hodnoty. 
teda vyslovenie jednoznačného názoru na primárnu funkciu územia, k nej adekvátnu zástavbu primeranú mierkou a 
kompozíciou sídlištnej zástavbe, a spôsob interakcie s prírodnými menovateľmi ako sad, vrch, prírodná pamiatka, 
mestská krajina, polia na južnom brehu botiče... 

prepojenie
Štruktúry návrhu a jeho zasadenie do krajiny podporujú kontakt sever / juh a tvoria prirodzený vstup na územie 
sadu, pre širokú verejnosť, obyvateľov novej i okolitých štvrtí. vytvárajú tým podmienky pre aktivizáciu a 
zveľadenie inak chátrajúcej prírodnej hodnoty, a napriek prvotnému plošnému zmenšeniu je možné predpokladať 
rozvoj sadu na plochy vymedzené v návrhu. Dochádza ku prepojeniu a ku symbióze dvoch opačných princípov, pôsobi-
acich synergicky.

verejný priestor
cieľom je tiež vytvorenie a zorganizovanie verejných priestorov na riešenom území i v tesnej blízkosti, a ich pomeno-
vanie. sídliská doby socializmu majú všeobecne neduh nejasnosti a nezmyselnosti verejných priestorov. keďže je 
riešené územie obklopené takými sídelnými štruktúrami, je to podnet pre reakciu. štvrť je jasne komponovaná tak, 
aby prvky zelene vypĺňali maximum verejných priestorov. okrem sadu a jeho “prstov” prelínajúcich sa so zástavbou
je na južnej hrane situovaná promenáda pri vodnej ploche, hlavná trieda sama o sebe je komponovaná ako líniový



03 sprievodná správa

 

princípom je vytvorť jednoznačné hranice pre dopravu a udržať ju v podmienkach nenarúšajúcich kľudnú atmos-
féru sadu. dôraz je na peších komunikáciách a zavední električkovej linky tak, aby obslúžila čo možno najväčšie 
územie. Poloha zastávky je zámerne volená na nižšom konci triedy, kôli pešej dostupnosti. táto linka je primárnym 
napojením územia do systému PID. tangenciálne prepája stanice metra a (skalka) a C (roztyly) a tým zlepšuje 
dostupnosť do centra.

Statická doprava je riešená spôsobom podzemných garáží bytových domov, ale aj v úrovni terénu polyfunkčného 
vnútrobloku (komerčné centrum), a tiež príručné odstavné plochy pozdĺž niektorých ulíc , hlavnej triedy, a v okolí 
administratívneho centra a bytových domov na západe.

Cyklistická doprava je možná za obvyklých podmienok v celom území sadu, hlavnej triedy, vnútroblokov,  oblasti 
promenády,  a okolia retenčných nádrží s nádväznosťou na hostivařské lesy. podľa skorších analýz je Hlavnou 
cyklistickou tepnou cesta zo severu na juh, na rozhraní vrchu a sídlišťa  chodovec, tá je upravená do podoby aleje 
a napája sa na hlavnú triedu, a na park pri retenčných nádržiach.



04 NÁVRH



04 návrhcelková vizualizácia



04 návrhhlavný výkres

LEGENDA _ M 1:5000

stávající budovy

navržená zástavba

tramvajová dráha

statická doprava

sad

Zeleň stávající navrhovaná

cesty

dlažba

VODní plochy



04 návrhhlavný výkres - štylizácia, povrchy
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04 návrhrezy a - e

rezy a-e
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04 návrhrez f



04 návrhfunkčné schéma

zástavba bytových domov

doplnenie pôvodných štruktúr

administratívne centrum

pešie koridory a mestká trieda

miestna samospráva

doplnenie pôvodných štruktúr

obytná štvrť v sade

polyfunkčný sektor - šport

polyfunkčný sektor - kultúra a relax

polyfunkčný sektor - komerčné centrum

polyfunkčný sektor - trhovisko

polyfunkčný sektor - vzdelávanie



04 návrhschematické pôdorysy, bilancia

bilancia líniovej zástavby (orientačná):

typický bd:                      96 bj/dom
4x Štandardné podlažie - 60 bytových jednotiek
2x vyšší štandard - 18 bj
6x jednoizbový - 18 BJ (k1,6/b)
počet typických  BD                   26
atypické bd spolu:                              250 bj
jednoizbový - 43 BJ (k1,6/b)

atypické bd spolu:                              250 bj
jednoizbový - 43 BJ (k1,6/b)

počet bytov spolu              2235
počet jednoizbových                  511

celková kapacita je cca 8650 obyvateľov

počet parkovacích miest 56/bd
cca 2000 miest v podzemných garážach
spolu s ostatnými odstavnými plochami             3000 miest



04 návrhuličné profily - rez hlavnou triedou (a,E)

11.8 9 4.7 10.5 3

3.52.5

5 5 8

6 5,5 9 7.2 9.5 3

3.52.5

5 5 7,5



04 návrhcelková vizualizácia - pohľady a priestor

v1
pohľad na promenádu
z juhu

v2
pohľad na hlavnú
triedu

v3
pohľad do priestoru
zeleného prstu

v4
pohľad do ulice

v5
pohľad do vnútrobloku



04 návrhV1 pohľad na promenádu z juhu



04 návrhV2 pohľad na hlavnú triedu



04 návrhV3 pohľad do sadu - zeleného prstu



04 návrhV4 pohľad do ulice



04 návrhV5 pohľad do vnútrobloku



05 použité zdroje



05 Zdroje

použité zdroje

_internetové zdroje:
 WIKIPEDIA.ORG
 ARCHDAILY.COM
 URM.CZ
 bldgblog.blogspot.cz
 gobotree.com

_Knihy, články, časopisy. normy:
 49 CITIES - Work AC (2009)
 ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
 Architectural Design 2008 - cities of dispersal
 předdiplomní sešit

_konzultácie
 doprava - Ing. Václav Malina
 



poďakovanie

Ďakujem,

v prvom rade mojim drahým rodičom, ktorí ma počas rokov štúdia podporovali nielen fizycky, ale 
predovštkým duševne a aj najpriek mnohým sklamaniam nikdy neprestali. Taktiež by som chcel poďakovať 
Janu Šépkovi a Mirce Tumové za ich trpezlivosť a vedenie, i za možnost pokračovať...
A rád by som poďakoval aj svojim spolužiakom a kolegom, ktorých som počas týchto rokov stretol (a nebolo 
ich málo) a špeciálne L.K. ktorá bola veľkou oporou už od začiatku štúdia, a nikdy mi nedovolila zabudnúť na 
ideály...
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