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Předmětem diplomové práce je řešení již navrženého urbanismu ateliéru UNIT architekti 
na území v blízkosti stanice metra Palmovka v městské části Praha 8. Tématem práce 
je zatraktivnění současného brownfieldu navržením polyfunkčního bloku s funkcemi jako 
jsou administrativa, bydlení a obchod. Navržené obchodní pasáže jsou v návaznosti na 

historické stopy území. 
V dnešní době, kdy poptávka na bytové domy je větší než nabídka a hypoteční ceny jsou 
skoro stejné nebo dokonce vyšší než nájemní, vlastnit nemovitost se stává velkou otázkou 

jak pro mladé rodiny, tak i pro jednotlivce. 
Řešený pozemek patří městu, které poskytuje využití bloku k dlouhodobému či krátkod-
obému nájmu. V rámci diplomové práce se klade důraz na řešení nájemního bydlení ve 
třech standartech, kde každý dům má svoji dobu nájmu a sociální skupinu obyvatelů. Další 
důraz je kladen na propojení různých sociálních skupin, funkcí a objemu do jednoho celku. 
Cílem diplomové práce je vytvoření kvalitního části města, která zajistí příjemné a atrak-

tivní prostředí na místě současného brownfieldu.
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Celková plocha bloku: 6 700 m2

HPP: 35 378 m2 (35 977 m2 dle regulace)
KPP: 4,1 (4,2 dle regulace)
KZ: 0 (0 dle regulace)

- administrativní budova 11 361 m2
- bytové domy 11 971 m2
- obchodní plochy 12 046 m2 (včetně pasáže a 
aktviního parteru)

počet bytových jednotek:
1+kk: 44
2+kk: 34
3+kk: 59
4+kk: 3
celkem: 140

lineární park

MĚSTSKÝ BLOK 
PRAHA PALMOVKA

Bc. Margarita Kostyuchenko
ateliér KOHOUTICHÝ
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Multifunkční blok předpokládá návštěvnost všech 
možných sociálních skupin. Administrativní stavby 
mají úřední funkce, kde kanceláře mají víc zavřený 
charakter s různými doplňkovými prostory pro 
schůzky, konference a odpočinek. Cílové skupiny 
bytových domů záleží na poloze domů, době proná-
jmu a standartu bytů. Domy určeny pro dlouhodobý 
nájem jsou většinou pro mladé rodiny, páry a ro-diny 
s dětmi. Krátkodobý nájem dává možnost prona-
jmu pro jednotlivce a pracovníky bližších admin-
is-trativních souborů.  Obchodní pasáž s aktivním 
parterem předpokládá velkou návštěvnost všech 
možných obyvatelů území.
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