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Schéma hierarchie věřejného prostoru

Schéma funkčního využití

Schéma dopravní obslužnostiSchéma struktury a iniciačních prostor

Schéma základních kompozičních principů

Umístění ve městě

Strahovský komplex má v rámci Prahy velice 
zajímavou a dominantní polohu vzhledem k jeho 
vyvýšené poloze. Je umístěn velice blízko centra a 
zároveň si drží díky svému okolí jistý odstup.

Leží nad Újezdem a Malou Stranou na 
severovýchodě, nad Smíchovem z jihu a nad Břev-
novem na severozápadě.  

Koncept - základní kompoziční principy

Celé území je ohraničeno terénními zlomy, které 
defi nují řešený prostor. Jsou to hradby a ostré 
svahy směřující téměř do všech směrů. Právě 
tato uzavřenost je pro návrh klíčová. Striktně 
vymezené území vybízí ke kompaktnímu tvaru 
výstavby a zároveň sjednocuje stávající s navrho-
vaným. Dalším prvkem, který je pro vlastní návrh 
stěžejní je podélná osa z východu na západ. 
Prochází mezi Kolejemi Strahov a míří přímo skrz 
všechny stadiony. Dále pokračuje po ulici Tomano-
va a symbolicky až na Bílou Horu. Tato osa spojuje 
všechny navržené struktury a nabaluje na sebe 
jejich hlavní veřejné prostory.
Ovály a tribuny lehkoatletických stadionů 
Rošického a Přátelství propisují do nové struk-
tury svou půdorysnou stopu. Nová zástavba tím 
zároveň přenáší prostorový vjem původních sta-
dionů, které patří k identitě místa a vytváří veře-
jné prostory s jedinečným charakterem. Příčná 
spojení mezi stadiony dělí a rytmizují novou 
obytnou čtvrť.

Koncept - superbloky

Důležitou součástí konceptu je rozhodnutí, 
členit území do čtyř superbloků.  Jeden je tvořen 
samotným Masarykovým stadionem. Další dva 
refl ektují půdorysnou stopu lehkoatletických 
stadionů a stávající zástavbu. Poslední je pak vy-
mezen především topografi í místa.  Tyto super-
bloky tvoří v území jasné fi gury a jejich středem 
prochází hlavní osa, která je propojuje. 

Koncept - struktura a iniciační prostory

Superbloky se dále dělí na menší stavební bloky. 
Tím je zajištěna dobrá prostupnost a zároveň 
bohatost prostředí. Tyto menší bloky jsou 
součástí superbloku a tedy i celku. Každý má 
svůj osobitý charakter a svou typologii.  V jejich 
středu středu se nachází chráněné poloveřejné 
místo určené pro setkávání sousedů a hry dětí. 
Bloky se dále váží na centrální prostor super-
bloku, který zároveň leží na hlavní ose.Je na něm 
umístěna základní vybavenost a slouží tedy jak 
superbloku tak celé čvrti. 
Zástavba respektuje současnou strukturu a i 
konkrétní stavby. Proto je osa v jenom místě 
zahnutá okolo stávajícího bytového domu. Tato 
výjimka dodává konceptu novou zápletku a dále 
ho obohacuje.

Stadion - park

Na hlavní sletové a později spartakiádní ploše 
uvnitř Masarykova stadionu navrhuji park. 
Obrovská plocha stadionu přináší působivý pros-
torový vjem. Proto jsou na ní umístěny pouze 
solitérní objekty a stromy, které tento zážitek 
nenarušují.
Cesty a objekty jsou umístěny podle přísně 
dodržované mřížky, která symbolizuje spar-
takiádní a sletové fi gury a reaguje na strohost a 
řád stadionu. 
Stromy v parku zastávají organický element a 
propojují řád s přírodou. Na otevřené ploše 
jsou stromy solitérní a nebrání vnímání celku. 
Podél tribun jsou hustě vysázeny a tvoří přírodní 
předěl mezi plochou a tribunami. 
Solitérní objekty jsou rozděleny do tří kategorií. 
Nejmenší jsou okrasnými prvky,  především so-
chami a uměleckými instalacemi. Větší jsou místa 
krátkého zastavení nebo odpočinku. Například 
altány, místa pro grilování nebo venkovní výstavní 
prostory. Každý z největších objektů má svou 
specifi ckou funkci, která přivádí lidi do parku a 
umožňuje strávit zde volný čas.

Stadion - tribuny

Prostorově velkorysé tribuny dávají možnost 
transformovat jejich funkci. Jejich opakující se 
nosný systém je osnovou, která nabízí jasný 
počátek. Mezi navrhovanými funkcemi je nejvíce 
obsaženo bydlení, dále administrativa a sport. 
V západní tribuně je navržen obchodní parter 
směrem do centra celé čtvrti.

Axonometrie Masarykova stadionu - tribuny

Axonometrie Masarykova stadionu - park

Výkres parteru Masarykova stadionu   1 : 1 000

Příklad řešení části jižní tribuny  1: 200
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Jižní pohled Příčný řez
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Náměstíčka s kavárnou Poloveřejný dvůr s hřištěm Centrum  třetího superbloku na oseCentrum druhého superbloku a školka Centrum superbloku u stadionu

Masterplan  1 : 2000


