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ANOTACE
Zástavba kolem plánované stanice metra Nemocnice Krč 
na Praze 4. Vytvoření lokálního centra, vyrovnání se s přiléhajícími 
rušnými komunikacemi, návaznost na okolní zástavbu.

New urban development situated near the planned underground 
station Nemocnice Krč at Prague 4. Design of the local centre, 
connecting the new quarter with surroundings, reflecting current 
tra©ic situation.
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01 ÚVOD

ZADÁNÍ

1/ Studie se týká území ležícího naproti areálu Thomayerovy nemocnice 
na křižovatce Zálesí - Vídeňská. Thomayerova nemocnice se nachází v Krči 
na Praze 4, při nájezdu na Jižní spojku a v těsné blízkosti v budoucnu možná 
velmi významného uzlu železnice-metro, stanice Nádraží Krč. Nemocnice Krč 
je pak místem a názvem plánované stanice metra D.
Území má rozlohu 31 800 m2 a je vymezeno ulicemi Vídeňská, Zálesí a Pod 
Višňovkou. Právě na něm se rozkládá plánovaný výstup z metra. Kromě řešení 
území samotného se návrh bude zabývat také vztahem k místu druhého 
výstupu z metra na jižněji položeném nároží Vídeňská – Zálesí a vztahem k 
prostoru před Thomayerovou nemocnicí.
 Jedná se o studii v měřítku souboru staveb. Tématem diplomové práce 
je řešení situace rušné dopravní křižovatky kolem stanice metra, nalezení 
vhodného uspořádání a využití místa a řešení vazeb na okolní území.

2/ Výsledkem práce bude celkové urbanistické řešení místa včetně 
architektonického řešení nově navrhovaných budov v měřítku 1:500.
Součástí práce bude návrh úprav veřejného prostoru kolem současných 
autobusových zastávek a plánované stanice metra a řešení pohybu chodců, 
cyklistů a automobilů v prostoru křižovatky.
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Jako téma svého diplomního projektu jsem si vybrala pozemek, kolem nějž 
již dvacet pět let denně projíždím autobusem a vídám na něm různé scény. 
Pasoucí se koně, kolotočáře, cirkus...dlouho jsem nevěděla, proč je pozemek 
prázdný a ještě déle jsem o tom nepřemýšlela, protože mi to tak připadalo 
přirozené. Pochybnosti a otázky přišly až s narůstajícím architektonicko- 
urbanistickým vědomím. Zjištění, že na pozemek je vydaná stavební uzávěra 
kvůli plánované stanici metra D, ve mně vyvolalo velký zájem.
Pro lokální dění bude taková stavba radikální změnou. Stanice metra na pěší 
dochod pro mě znamená možnost přiblížení se metropoli. Periferie poskočí 
blíž městu. Je důležité takové možnosti využít. A proto je velmi důležité řešit 
takový projekt citlivě a v kontextu místa. Výhledová urbanizace okolí navržená 
Metroprojektem Praha ve mně vzbudila pocit, že je třeba 
zabývat se alternativami.
Výsledkem je diplomní projekt Současná ulice, Nemocnice Krč.

PŘEDMLUVA
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02 MÍSTO

Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji Prahy na úpatí kopce zdvihajícím 
se v Krčském lese, naproti Thomayerově nemocnici, spádové nemocnici 

Prahy 4, v hukotu Jižní spojky a především v místě plánované stanice nového 
pražského metra D.

Místo je obklopeno lesy, z nichž největším a nejkrásnějším je les Kunraticko - 
Michelský, místními nazývaný také Krčský. Považuji ho za jednoznačnou kvalitu  

a jeden z důvodů, proč bydlet v Krči.

PRAHA 4 KRČ

M

Jižní spojka

Ví
de

ňs
káM

etro D

Krčský les
Thomayerova

nemocnice

Pohlovi
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Thomayerova nemocnice, dříve starobinec a chudobinec Masarykovy domovy

Sídliště Krč bylo postaveno podle projektu J. Kalouse v letech 1964 – 1971.  Kapacita je 3809 bytů pro cca 12 800 lidí.

Zpracovávaná parcela, pohled severovýchodní

Business centrum Zálesí, areál kancelářských budov přiléhající k řešenému území

Zpracovávaná parcela, pohled západní

Nedokončené Krčské zahradní město B, ulice Nad Havlem
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Poměr lesů ku zástavbě je enormní. 

Pozemek obklopují rozličné autonomní struktury, ve kterých je zatěžko hledat řád, 
orientovat se. Považuji za stěžejní vytvořit pro spádové oblasti Krče lokální centrum. 

Zpracováváný pozemek považuji pro tento účel za ideální.
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OLBRACHTOVA

BUDĚJOVICKÁ

KAČEROV

ROZTYLY

NÁDRAŽÍ KRČNÁDRAŽÍ KRČ

Jižní spojka

Trať 210
Ví

de
ňs

ká

Zálesí

NEMOCNICE KRČ

NOVÉ DVORY

Praha – Vrané nad Vlta
vou – Čerčany / D

obříš

29 000

47 200

Depo Kačerov

1790

109 362 262

2165

DOPRAVNÍ SITUACE

Plánované metro D zásadně ulehčí autobusové zátěži na ulici Vídeňská, 
neboť autobusy PID budou napojeny až na konečnou metra, Depo Písnice.

Denní automobilová a autobusová zátěž

POZEMEK

GSPublisherEngine 352.38.39.100
GSEducationalVersion

10 m 50 m

parcela číslo 2581/1
31 800 m2

soukromé vlastnictví
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Pohled přes řešené území na Sídliště Krč

Parkoviště před Thomayerovou nemocnicí

Předpolí Tomayerovy nemocnice, zastávky autobusů 
Nemocnice Krč a Krčský les v pozadí18 19



03 NÁVRH

Situace 1: 5000

PRINCIPY

1. Navržení pevné uliční sítě při respektování důležitých směrů v území

2. Utažení dopravně zatížených cest a vytváření živch městských tříd

3. Vytvoření nového lokálního centra Prahy 4 při výstupu z metra D, Nemocnice Krč
Navržením blokové struktury se snažím v chaosu hledat řád, hierarchii, v prostoru pevné hranice.
Ulicemi navádím do nového centra umístěného ke vstupu do staníce metra.20 21



SITUACE DOPRAVY VYUŽITÍ

KAČEROV,  METRO C

KUNRATICE, LIBUŠ

NOVODVORSKÁ, MODŘANY

VÍ
D

EŇ
SK

Á

ZÁLESÍ

Zúžení křižovatky Zálesí - Vídeňská navrženou zástavbou, zmenšení poloměru oblouků, 
doplnění přechodů a opatření pro cyklisty.

administrativa

bydlení

kultura

obchod

Situace 1: 5000
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GSPublisherEngine 352.38.39.100
GSEducationalVersion

Výkres parteru 1:1000
Výkres typického podlaží 1:1000

2NP

Navrhuji dlážděné náměstí s fontánou a prostorem pro trhy, stanici metra ústící 
do polyfunkčního domu s přednáškovým sálem a knihovnou, čekání na autobus v loubí, 

soukromé vnitrobloky jako kvalitu pro budoucí obyvatele, důležité směry značím alejemi.

Navrhuji byty především pro rodiny a pro starší obyvatele, převážně s metráží od 35 m2 po 80 m2, výjimečně větší.

GSPublisherEngine 352.38.40.100
GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 352.38.40.100
GSEducationalVersion
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GSPublisherEngine 352.38.39.100
GSEducationalVersion
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38 stání

40 stání

110 stání

Výkres podzemního podlaží 1:1000

propojení s podchodem

Nad stanicí metra jsou Metroprojektem navrženy dvoupatrové podzemní garáže. Podklady 
přejímám a předpokládám, že by mohly částečně nahradit mnou zastavěná současná parkoviště 

před Thomayevou nemocnicí.
Kvůli dopravním omezením a nemožnosti zbudování přechodu na tomto místě, zachovávám 

podchod pod Vídeňskou ulicí směrem k Thomayerově nemocnici, propojuji ho se stanicí metra 
a obchodním podzemním podlažím.
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Řez územím, 1: 1000
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Řezopohled Zálesí, 1: 1000

Řezopohled Vídeňská, 1: 100030 31



Křižovatka Zálesí-Vídeňská Pěší zóna vedoucí na náměstí
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Pohled na polyfunkční dům při Vídeňské Západní hrana náměstí
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Fasády: světlá cihlaBetonová dlažba
na náměstí

Pražská mozaika:
chodníky a pěší zóna

Parter: šedá hrubozrnná
omítka

Materiálové řešení
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