
CENTRÁLNÍ VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ

Podíl celkové plochy: 2 %

Míra soukromí: veřejné

Míra údržby: 3 (vysoká)

VEŘEJNÉ PARKY 
A PROSTRANSTVÍ

Podíl celkové plochy: 10 %

Míra soukromí: veřejné

Míra údržby: 3 (vysoká)

VNITROBLOKY

Podíl celkové plochy: 19 %

Míra soukromí: polosoukromé

Míra údržby: 2 (střední)

POLE A PASTVINY

Podíl celkové plochy: 6 %

Míra soukromí: veřejně přístupné, 
spravované soukromým 
subjektem

Míra údržby: 2 (střední)

LOUKY, SADY A SUKCESNÍ 
PLOCHY

Podíl celkové plochy: 13 %

Míra soukromí: veřejné

Míra údržby: 1 (nízká)

CENTRAL PARK

MODELOVÁ PROSTRANSTVÍ

VRSTVY NÁVRHU

CESTNÍ SÍŤ

Skrz celý park od Hájí po Opatov vede hlavní pěší 
promenáda, která nabízí řadu zážitků. V příčném 
směru jsou zdůrazněna propojení, která by měla 
posílit prostupnost parku a jeho zapojení do 
struktury sídliště.

Krajinu českého středohoří již v současnosti připomíná kopcovitý terén. Návrh 
místo doplňuje smíšeným ovocným sadem, rozkvetlými loukami a herním prvkem 
v podobě malé rozhledny na vrcholu nejvyššího kopce.

Vodní plocha je umístěna v nejnižším bodě terénu 
a místě původně plánovaného středu parku, kde 
byla zamýšlena fonátna. Voda je sbírána ze srážek 
a podzemního vrtu, aby zde vznikla trvalá vodní 
hladina. Břehy jsou potenciálem pro rekreaci i vznik 
nových přírodních biotopů. V příběhu o české krajině 
voda reprezentuje soutok dvou nejvýznamnějších 
českých řek, Labe a Vltavy.

Ve střední části parku se vegetace zahušťuje a vzniká zde  až lesní 
atmosféra. Kombinace borovic, dubů a velkých balvanů na lezení evokuje 

divokou krajinu Máchova kraje. 

Hlavní parková promenáda mezi 
Opatovem a Hájemi prochází 
množstvím míst s různým 
charakterem a atmosférou. Cesta 
tak nabízí řadu rozmanitých 
zážitků.

Při procházce po hlavní 
promenádě návštěvník parku 
symbolicky prochází českou 
krajinou - od kopců Českého 
středohoří, přes malebný Máchův 
kraj, soutok Labe a Vltavy 
a rozlehlé lány polí za Prahou 
až do hlavního města. Příběh je 
inspirován původním návrhem 
Central parku od Magdaleny 
Jetelové a Jiřího Lasovského, 
landartem „česká krajina“.  

V rovinaté části parku blíže k Opatovu návštěvník prochází mezi barevnými pásy rozkvetlých plodin. Květinová 
pole vizuálně odkazují na lány v tradiční zemědělské krajině. Rostliny typické pro česká pole jako vlčí mák, 

slunečnice či len doplňují pásy voňavé levandule a pestrobarevné lupiny.

Vodní plocha Dobrodružná a 
originální dětská 

hřiště

Moderní bistra / 
kavárny využívající 
lokální produkci ze 

sídliště

Skatepark + 
aktivity pro 
teenagery

Biotopy pro zvířata
Parkový trávník

Hlavní promenáda

Květnatá louka

Příčná propojení

Zpevněné plochy „Květinové pole“ - pásy různých druhů rostlin

Skatepark + 
gastropoint

Prostor pro akce a trhy
Pláž a kavárna

Dětské hřiště u školy

Pohledové 
vazby

Dětské a sportovní hřiště, 
komunitní prostor

Nové náměstí a veřejná 
vybavenost v okolí 

Opatova

VEGETACE

Hustá výsadba nových stromů je navžena zejména 
v prostřední části parku, kde spolu s terénními 
modelacemi vytváří unikátní atmosféru. Na obou 
koncích parku jsou jen s mírným doplněním 
zachovány vzdušné travnaté plochy se skupinkami 
stromů, aby nedošlo k narušení pohledových vazeb 
skrz park.

AKTIVNÍ MÍSTA

Aktivity jsou v parku koncentrovány do několika míst 
ve vazbě na hlavní promenádu a rozhraní s okolními 
prostranstvími. Návrh posiluje již fungující aktivní 
místa v parku a vytváří několik nových. Přibývají nové 
funkce, které doposud na sídlišti chyběly - moderní 
gastronomie, aktivní místa pro mladé, vodní prvek či 
komunitní prostor k zahradničení. 

POVRCHY

Na většině plochy parku zůstává zachován tradiční 
pobytový trávník. V jižní, více osluněné části parku 
je navržena květnatá louka, která vyžaduje nižší 
míru údržby a přináší vyšší biodiverzitu. V místech 
s předpokládanou vyšší intenzitou pohybu jsou 
zpevněné plochy.

PŘÍBĚH PARKU - CESTA ČESKOU KRAJINOU
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ACTIVATING JIŽŇÁK DIPLOMNÍ PROJEKT

ZÁŽITKOVÁ CESTA

PŘÍBĚH INSPIROVANÝ PŮVODNÍM NÁVRHEM

NOVÉ ATRAKTIVNÍ FUNKCE, KTERÉ NA SÍDLIŠTI CHYBÍ

VIZE / PROGRAM

ROLE CENTRAL PARKU

BILANCE

1) CENTRÁLNÍ PROSTRANSTVÍ - PĚŠÍ PROMENÁDA HÁJE
Na Hájích bylo v porovnání s dalšími lokalitami nejdále dotaženo centrum s občanskou vybaveností. Dnes poněkud 
zchátralá obchodní promenáda je představitelem unikátní typologie pěší ulice po vzoru holandské Lijnbaan. Citlivou 
intervencí by se z prostoru mohla stát živá obchodní třída, kterou budou využívat lidé z širokého okolí. Oživení 
přinesou nové moderní podniky a atrakce ve veřejném prostoru, genius loci zůstane zachován v původním tvarosloví 
architektury. 

3) VNITROBLOK - VNITROBLOK MEZI ULICEMI MIKULOVA A BACHOVA
Projekt definuje doposud pouze podvědomou hierarchii prostranství na sídlišti - vnitrobloky tak budou symbolicky 
vymezeny nízkým živým plotem a primárně využívány i obstarávány obyvateli přilehlých domů. Změna režimu z 
veřejného na polosoukromý uleví správci veřejné zeleně a zároveň má potenciál výrazně posílit sousedské vztahy. 
Pro veřejnost zůstanou vnitrobloky déle prostupné, aby nevznikaly zbytečné bariéry v území.

4) PRODUKČNÍ A PŘÍRODNÍ PLOCHA - FARMA U ZŠ MIKULOVA
Městské farmy jsou způsob, jak ulehčit městské části péči o veřejnou zeleň, ekonomicky zhodnotit prázdné pozemky ve 
městě a nabídnout obyvatelům lokální produkty z jejich sousedství. Navrhuji zázemí městských farem umisťovat do zahrad 
základních a středních škol a propojit tak pěstování potravin se vzděláváním. Farmy budou provozovány soukromými subjekty, 
vždy však s co nejvyšším možným zapojením studentů, dobrovolníků a členů komunity. 

2) VEŘEJNÝ PARK - PŘEDPROSTOR ÚŘADU PRAHY 11
Každé veřejné prostranství nabízí jedinečné kvality vycházející z charakteru místa. V případě parčíku před úřadem Prahy 11 je příležitostí členitý 
terén vhodný k vytvoření dobrodružného hřiště, významná budova úřadu vyžadující důstojný předprostor či nevyužité přízemí budov umožňující 
aktivaci parteru. Aktivity jsou soustředěny jen do části prostoru, další část  je navržena jako více extenzivní s ovocným sadem a lučním 
podrostem. 

Veřejný prostor na sídlišti má specifický charakter a skrývá v sobě z krajinářského hlediska velký nevyužitý potenciál. 
Cílem tohoto projektu je na příkladu pražského Jižního Města ukázat způsob, jak je sídliště možné proměnit za pomoci 
jiných prostředků, než je zahušťování zástavby.
Projekt navazuje na některé, do reality nedotažené myšlenky původního návrhu z přelomu 60. a 70. let minulého 
století. Zejména jde o rozdělení území na čtvrti s aktivními centry, koncept bydlení v zeleni a místa pro pěší oddělená 
od automobilové dopravy. Zároveň návrh reaguje na aktuální problémy nečitelnosti a zanedbanosti veřejného prostoru 
sídlišť stanovením hierarchie užívání i míry údržby jednotlivých typů prostranství a aktivací díky novým funkcím. Do 
detailu je rozpracován návrh Centrálního parku, klíčového veřejného prostranství na rozhraní jednotlivých čtvrtí.

DOPRAVA
Na základě space syntax a dalších analýz navrhuji reorganizaci uliční sítě a 
parkování. Cílem je redukce množství slepých ulic, vytovření nových propojení, 
zdůraznění hierarchie ulic a eliminace zbytkových ploch. Rozlehlá parkoviště jsou  
nahrazena větším množstvím parkovacích pásů podél ulic. Nová uliční struktura je 
základem pro návrh veřejných prostranství.

ZELENO-MODRÁ INFRASTRUKTURA
Jednou z nesporných výhod bydlení na sídlišti je dostatek zeleně. Plochy zeleně 
jsou ale spíše náhodně roztroušené a nemají často vysokou ekologickou ani 
pobytovou hodnotu. Návrh vytváří síť přírodních ploch prostupnou pro lidi i další 
živočichy. Tzv. „zelené cesty“ vedou skrz parky, sady, louky a pastviny a propojují 
sídliště s okolním Hostivařským lesoparkem a Milíčovským lesem.

TYPY VEGETACE

Central park je symbolem Jižního Města, 
spojujícím zeleným článkem mezi jednotlivými 
lokalitami. Jeho současná podoba dle mého 
názoru postrádá přidanou hodnotu, díky které 
by park obstál v konkurenci okolních lesoparků 
a dalších zelených ploch na sídlišti.
Cílem návrhu je vtisknout prostoru novou identitu 
a nabídnout lidem zážitky, které jinde na sídlišti 
nenajdou. Udělat z parku místo, kde se budou 
setkávat obyvatelé ze všech koutů Jižního Města.

FUNKČNÍ PRINCIPY PROCES / ÚDRŽBA

PROSTOROVÉ PRINCIPY

Aktivace center jednotlivých 
čtvrtí

Hierarchie veřejných 
prostranství a cest

Definování „bloků“ - prostranství 
s různým charakterem, mírou 
soukromí a režimem údržby

Propojení parků a přírodních 
ploch v prostupnou síť

Central park jako místo setkání 
všech obyvatel sídliště

* Procentuální podíly se vztahují k celkové ploše řešeného území 402 ha. Součet kategorizovaných ploch dosahuje 50%, 18% pak tvoří zastaveněné plochy, 21% soukromé pozemky (zahrady, areály škol...) a 11% komunikace a nezařazená prostranství.

Uliční síť - návrh

Uliční síť - současný stav

FUNKCE

PROSTOR

VEŘEJNÉ 
PARKY

MĚSTSKÉ

PRODUKČNÍ
PŘÍRODNÍ

NEURČITÉ 
VEŘEJNÉ 

PROSTORY

Nejvyšší míra 
údržby

Střední míra 
údržby

Nejnižší míra 
údržby

PĚŠÍ ZÓNY, 
NÁMĚSTÍ A DALŠÍ 

VP POLOVEŘEJNÉ 
VNITROBLOKY

POLE
EXTENZIVNÍ 

SADY

PASTVINY

LOUKY A 
SUKCESNÍ 
PLOCHY

PROCES / 
ÚDRŽBA

ODSTRANIT

PŘIDAT

PONECHAT

Litochleby

Hlavní 
centrum

Háje

Opatov

1

2

4

3

Gymnázium 
OpatovZákladní škola 

waldorfská

Základní škola 
Mikulova

Hospoda 
Severka

Skatepark

Smíšený 
ovocný sad

Prostor pro trhy 
a hromadné 

akce

Bistro

Kavárna v parteru

Dětské hřiště 
u školy

Květinové pole

Vodní plocha s 
pířrodními břehy

Prostor pro 
komunitní aktivity

Kavárna + 
květinářství

Parkový trávník Květinové pole Stromy

Hlavní 
promenáda

Vedlejší cesty

Hranice  
řešeného území

Vstupy do parku

LEGENDA:

Květnatá louka Vodní plocha

Zpevněné plochy Budovy

Centrální náměstí jednotlivých lokalit

Obytné ulice propojující důležitá veřejná 
prostranství

TYPOLOGIE MÍST DLE POZICE 
V HIERARCHII, VYUŽITÍ A MÍRY ÚDRŽBY:

PĚŠÍ  A CYKLISTICKÁ PROPOJENÍ:

VYUŽITÍ:

Pastviny

Pole a pastviny

LEGENDA:

Veřejné parky a prostranství

„Zelené cesty“ - pěší trasy vedoucí skrz 
parky a přírodní plochy

Ovocné sady

Extenzivní přírodní plochy (louky, 
sukcesní plochy, sady)

Polosoukromé vnitrobloky

Luční porosty

Pole

Stanoviště pro sdílená kola

Soukromé pozemky (zahrady, 
areály škol atd.)

* v některých místech se typologie překrývají, 
např. Central park a Park U Chodovské tvrze

Městská farma v areálu školy

Central park
Metro Opatov

Metro Háje

Park U Chodovské 
tvrze Hostivařský lesopark

Milíčovský les

500 m0 m 250 m

Hlavní silnice

Hlavní silnice

habr 
obecný

lípa 
srdčitá

jalovec 
obecný

hlohyně 
šarlatová

vyvýšené 
betonové záhony

trávník na 
zbytkových 
plochách

dřišťál

smrk

bříza 
bělokorá

borovice 
lesní

další 
vzrostlé 
stromy

jeřáb ptačí

luční porosty

dub letní

ovocné sady
třešeň

Místní komunikace

Místní komunikace

Obytné zóny

Parkoviště

Parkoviště

Hřiště / kluziště 
s výhledem

Aktivace 
parteru

Ovocný 
sad

Dětské 
hřiště

Kavárna

Pobytové 
plácky

Pastva 
pro ovce

Přírodní lem s 
funkcí zasakování 

voidy

Zázemí 
farmy v 

areálu školy

Nízký živý 
plot

Soukromé 
předzahrádky 

s přístřešky pro kola

Reprezentativní 
předprostor 

úřadu

Zelené 
ostůvky

Skatepark

Citlivá 
rekonstrukce 

původní 
architektury

100 m0 m 50 m

Veřejné parky 

Extenzivní přírodní plochy 
(louky, sady, sukcesní plochy)

Produkční plochy (pole a 
pastviny)

„ Zelené cesty“


