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Anotace 

Předmětem zadání diplomové práce je urbanistická studie nové zástavby v místě 
stávající zelené plochy na pomezí dvou městských částí, Žižkov a Strašnice, zvané 
Hagibor. Ze severní i jižní strany k dané lokalitě přiléhají pražské hřbitovy – Židovský a 
Vinohradský.  

Cílem předdiplomové práce bylo navrhnout území, které bude součástí města a kde 
budou rozmanité funkce, sloužící nejen místním obyvatelům.  
Součástí návrhu území bylo i kompletně nové vybudování dopravní obslužnosti a 
technické infrastruktury. S nárůstem obyvatel v dané lokalitě byla rozšířena i obslužnost 
MHD.  

Diplomová práce se zaměřuje na část lokality vymezenou ulicemi Vinohradská a 
Počernická s přilehlým vnitřním veřejným prostranstvím a zároveň se jedná o detailnější 
řešení čtyř budov s funkcemi administrativy, vybavenosti a bydlení.  
 

The subject of the diploma thesis is urban study of a new build-up area on the green field 

between two city parts, Žižkov and Strašnice, called Hagibor. This area is surrounded from 
north and south by Prague city cemeteries, Jewish and Vinohradský. 

The aim of my pre-diploma thesis was to design a territory which is a part of the city and 

where is variability of several functions for not only local inhabitants. Part of this design 

was also completely new solution of traffic and technical infrastructure. Increase of 

inhabitants leads to extension of current public transport system.   

This thesis focuses on the part of the area defined by two roads, Vinohradská and 
Počernická with neighboring public open space and it also focuses on a detailed design 

of four buildings with the functions of administration, public interests and housing. 
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