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PREMENY SÍDLISKA NOVÉ BUTOVICE

KONCEPT
Za nasilnejšiu stránku Nových Butovíc vidím jej potenciálne kapacity dostavby. Žiadne iné zo sídlisk Juhozápadného 

mesta nemá tieto kapacity. Domnievam sa, že už existujúca štruktúra a zástavba okolitých bytových území by mala byť 
prepojená a zcelená na do jedného silného celku. Fungujúce mesto je živý organizmus, ktorému treba určiť pravidla roz-

voja, ale nie definovať striktné hranice. Pôvodnou urbanistickou koncepciou boli definované striktné hranice, ktoré bránia 
územiu v ďalšom rozvoji. 

 V Butoviciach vidím potenciál na vytvorenie silného moderného centra aj napriek tomu, že jeho rozpínanie je ob-

medzené prírodnými prvkami. Vďaka  jeho izolovanej polohe od pražského centra, je jedným z mála miest ktoré v Prahe 
znesú výškovú zástavbu. Pridávaním novej vrstvy na existujúce cibuľky  (bloky) ich obaľujem do funkčného svetra, ktorý 
by mal polyfunkčne doplniť monotónnu obytnú funkciu. Rozvolnenou výškovou zástavbou vytváram priestranné parkové 
plochy. Ich prázdnota očakáva nástup trendu mobility, kedy tradičný spôsob služieb dostane kolesá a bude sa každý deň 
presúvať podľa potreby a dopytu. Volná plocha v parku bude počas dňa slúžiť rôznym účelom od prípadných obchodných 
trhov po večerné street food markety.

NOvé BuTOviCE
Sídlisko Nové Butovice je súčasťou väčšieho pražského mestského celku nazývaného 

Juhozápadné mesto, ktoré je tvorené štvoricou sídlisk Stodůlky, Lužiny, Veľká Ohrada a už 
spomínané Nové Butovice. Ako už názov naznačuje celé územie sa nachádza na juhozápad od 
pražského centra a je posledné z postavených socialistických sídlisk. Na jeho vytvorenie bola 
na konci roku 1967 vypísaná otvorená urbanistická súťaž, ktorá po vyhodnotení v júli 1968, 
vybrala návrh architekta ivana Obersteina. Porota ocenila hlavne otvorený koniec trasy metra 

B, ktorý bol v ostatných návrhoch ukončený spätnou slučkou, ktorá neumožňovala jeho ďalší 
rozvoj. Už počiatočná štúdia zobrazovala každé sídlisko s trochu inou štruktúrou zástavby, čo 
sa prejavilo aj vo výsledných realizovaných návrhoch.

Nové Butovice dostávajú štruktúru štyroch “uzatvorených bytových blokov”, ktoré sú up-

rostred vybavené priestormi na šport, rekreáciu a vzdelávanie. Názov uzatvorené bytové bloky 

som si dovolil dať do úvodzoviek, nakoľko sa nejedná o tradičné mestské bloky, ale skôr o 
ich adaptáciu do sídliskovej výstavby. Tieto bloky sú rozmiestnené nad a pod hlavnou kom-

pozičnou a funkčnou osou, ktorá zároveň kopíruje trasu metra B. Spôsob navrhovania ktorý bol 
použitý pri vytváraní sídliskových štruktúr Juhozápadného mesta, mnohí opisujú za inovatívny, 
sám architekt Ivan Oberstein ho popisuje slovami: „Když jsme začínali pracovat na Jihozápad-

ním Městě, řekli jsme si, že stavíme v Praze a pro Pražany, jako jsme my. Udělali jsme si plány 
všech míst ve městě, kde jsme se cítili dobře. V měřítku jedna ku dvěma tisícům. Pak jsme 
třeba na plán našeho hlavního ,společenského náměstí‘ položili Staroměstské náměstí, na bul-
vár, který k němu vede třeba zase Pařížskou třídu a tak dále. Snažili jsme se konfrontovat 
své plány s tím, o čem jsme ze zkušenosti věděli, že odpovídá našim vlastním představám o 
prostředí, které je útulné.“
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PREMENY SÍDLISKA NOVÉ BUTOVICE

800m 2km 5km

10min

dostupnosť

PASAŽIER

1. ÚSEK - zo strediska na čakáreň 5-10min, doplnenie stabilného stavu

2. ÚSEK - z čakárne na požadované mesto 1min

3. ÚSEK - cesta zákazníka

4. ÚSEK - návrat CAV na najbližšiu čakáreň

CAV

PASAŽIER

1. ÚSEK - zo strediska na čakáreň 5-10min, doplnenie stabilného stavu

2. ÚSEK - z čakárne na požadované mesto 1min

3. ÚSEK - cesta zákazníka

4. ÚSEK - návrat CAV na najbližšiu čakáreň

plagat_2.indd   2 10. 1. 2020   8:12:28


