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prostupnost

stávající energie

HORNÍ BRÁNA

Stávající energie místa je lineární, vymezená 
dopravními tahy. Díky délce vodorovného úseku 
Plzeňské a jejímu perifernímu charakteru opouští 
veškerá energie území příliš rychle. 
Její tok tak nyní pouze vytváří bariéru, která brání 
příčné prostupnosti.

energie místa
koncept

HORNÍ BRÁNA

rozprostření energie

Cílem návrhu je tedy rozprostření potenciální 
energie podél budoucí městské třídy. Střídavá 
distribuce po obou stranách zajišťuje rovnoměrné 
prokrvení území, a zároveň vytváří podmínky pro 
nová příčná propojení, která by při současném 
nedostatku energie nemohla vzniknout.
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HORNÍ BRÁNA

kompoziční osy zástavby

Kompoziční osy nové zástavby vycházejí jak 
ze stávajících cest a linií, tak i z nově vzniklých 
příčných propojení. Navržená struktura je 
heterogenní a hustá, aby generovala dostatečnou 
energii a zároveň umožňovala maximální pros-
tupnost území.

kompoziční osy
koncept
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PŘÍRODNÍ PARK KOŠÍŘE - MOTOL / GOLFKALVÁRIE

přírodní / vertikální

přírodní / horizontální

přírodní x výrobní x rekreační / ostré rozhraní

přírodní x výrobní x rekreační / ostré rozhraní

RYBNÍKY A NIVA MOTOLSKÉHO POTOKASADY

III

III IV

park Motolského potoka

Nová zástavba definuje Plzeňskou ulici v Motole 
jako plnohodnotnou městskou třídu. Zároveň vyt-
váří na svazích údolí ucelené lokality provázané 
s okolními přírodními parky, z nichž klíčovým je 
niva potoka. V Kukulově je budoucí vývoj naz-
načen zástavbou kopírující úpatí svahu.

celková axonometrie
koncept

MĚSTSKÉ TŘÍDY

MŘÍŽKA PŘÍRODNÍ SLOŽKA

pohled od města
příčný řez Plzeňskou

pohled  Horní bránou
příčný řez Plzeňskou

hlavní výkres 1: 4000

Na Plzeňské se díky její poloze v údolí nachází jen 
velmi málo křížení, která by přinášela energii 
v příčném směru. Kromě Klamovky a Kavalírky 
je prvním skutečným propojením mezi svahy le-
mujícími údolí až mimoúrovňové křížení v Motole  
s ulicemi Bucharova a Kukulova.

Vztah mezi motolským a smíchovským mi-
moúrovňovým křížením v sobě nese potenciální 
kompoziční princip celé Plzeňské. V těžišti kruhu 
spojujícího tato dvě místa leží kostel sv. Jana 
Nepomuckého, jehož zvonice je v dlouhých seg-
mentech třídy výrazným výhledovým bodem. 
Síla tohoto vztahu je umocněna tím, že je stejně 
platný pro plochý úsek v Motole, tak pro stoupa-
jící smíchovský.

Pro nedostatek příčné prostupnosti přes 
významné tahy je území  formováno pomysl-
ným křížem s prodlouženým ramenem v délce 
narovnaného úseku Plzeňské. Toto rame-
no zároveň vymezuje osu, v níž kostel sv. Jana 
Nepomuckého tvoří výhledovou dominantu.

Křížové dělení nahrává popisu charakteru území 
podle jednotlivých kvadrantů. Z hlediska obecné 
charakteristiky je dominantní vztah diagonální, 
kdy v kvadrantech I a III převažuje přírodní složka, 
v nivě potoka horizontálního a v oblasti Kalvárie 
vertikálního charakteru. V kvadrantech II a IV 
naopak převládá složka vystavěná, navázaná na 
příslušnou páteřní komunikaci.

horní brána

starý motol

dolní brána

Bylo by chybou vnímat dopravní vytíženost území 
pouze jako negativum a přehlížet jeho potenciál. 
Bucharova překračující Plzeňskou vytváří při 
pohledu ze západu pomyslnou “bránu do měs-
ta”, po jejímž projetí se otevírá velkorysý průhled 
širokou třídou na dominantu kostelní věže na 
vzdáleném kopci. V místě, kde se rovný úsek 
začne svažovat dolů, se pohled na kostel ztrácí 
v korunách stromů blížícího se zákrutu a efekt 
městské třídy se tím uzavírá.

pohled směrem do města
horní brána

starý motol
mřížka

průhled na věž kostela
střední úsek plzeňské

horní brána
mřížka

pěší promenáda  
park motolského potoka

dolní brána
mřížka

Návrh vytváří nové přírodní vazby, které prostoupí 
současně zastavěným územím, aby posílily vztah 
mezi vystavěným a přírodním aspektem lokali-
ty. Současná ostrá hranice uzavřených areálů a 
přírody se tedy stává propustnou, což vytváří roz-
větvenou zelenou síť.

přírodní vazby
koncept


