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Nezávislé úpravy okolí - Výstavba a úpravy bloku
okolo Pyramida, jeho prostupnost, úprava
komunikacítří bloků a jejich řešení veřejného
prostoru, revitalizace kasáren a jejich prostupnost

Rekonstrukce usedlosti a okolního prostoru, obnova
historické cesty z Lorety do Hájku a revitalizace
horního parku s přeměnou silnice na cyklostezku

FÁZE 2
obr. C

FÁZE 3
obr. D

FÁZE 4 (5)
obr. E

FÁZE 5 (4)
obr. F

Točna Dlabačov - Úprava komunikací s přípravou
na trasu tramvaje, výstavba dvou bloků, nové
náměstí s návazností na usedlost a upravený park

Točna Královka - úprava komunikací, 2 nové bloky,
změna tramvajového vedení a nová zastávka,
úprava přilehlého parku a jeho navázání na okolí

Dostavba posledního bloku, rozvojové území
Strahov a jeho navázání na okolí

Dostavba bloku s gymnastickou halou, přestavba
sportovního centra, úprava bašt v park a jeho
návaznosti

Takto složité a velké území nelze vystavět a přeměnit naráz, je
tedy třeba zvolit rozfázovanou přeměnu místa s jednotným
konceptem a postupně se blížit požadovanému cíli.
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Konkrétnějí se řešené území skládá z několika
různorodých částí, které jsou různě
využívány, různě dostupné a využívané, avšak
všechny jsou veřejným prostorem. Centrem
této lokality je zastávka tramvaje Malovanka a
samotný předprostor usedlosti. Odtud lidé
míří do bližších i vzdálenějších bytových
domů. Dále se zde nachází větší park, který
sloužíí především k lokální rekreaci - pro
venčení psů a na vycházky. V letních měsících
je park v obležení místních.

Součástí prostoru v západní části je i točna
tramvají Královka, která je dnes částečně
využívána, avšak drobná zeleň v jejím okolí je
velmi zanedbaná a nevyužívaná. Působí sice
jako park či městská zeleň, avšak opak je
pravdou je spíš jakousi bariérou a nevyužitým
prostorem.

Ve východní části řešeného území se pak
nachází druhá točna - točna Dlabačov. V
jejím okolí se nachází veliké množství
komunikací, které jsou rozměrově
předimenzované a částečně zbytečné. Dále
se zde nachází sportovní areál s
gymnastickou halou slavného oddílu SK
Hradčany a tenisové kurty. Oboje se dnes
nachází v neuspokojivém a neměstotvorném
stavu.

STANOVENÉ CÍLE A AMBICE

METODIKA PRÁCE, PROCES
NÁVRHU (ZPŮSOB PRÁCE

KONCEPT ZÁMĚRU
A
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Konkrétnějí se řešené území skládá z několika
různorodých částí, které jsou různě
využívány, různě dostupné a využívané, avšak
všechny jsou veřejným prostorem. Centrem
této lokality je zastávka tramvaje Malovanka a
samotný předprostor usedlosti. Odtud lidé
míří do bližších i vzdálenějších bytových
domů. Dále se zde nachází větší park, který
sloužíí především k lokální rekreaci - pro
venčení psů a na vycházky. V letních měsících
je park v obležení místních.

Součástí prostoru v západní části je i točna
tramvají Královka, která je dnes částečně
využívána, avšak drobná zeleň v jejím okolí je
velmi zanedbaná a nevyužívaná. Působí sice
jako park či městská zeleň, avšak opak je
pravdou je spíš jakousi bariérou a nevyužitým
prostorem.

Ve východní části řešeného území se pak
nachází druhá točna - točna Dlabačov. V
jejím okolí se nachází veliké množství
komunikací, které jsou rozměrově
předimenzované a částečně zbytečné. Dále
se zde nachází sportovní areál s
gymnastickou halou slavného oddílu SK
Hradčany a tenisové kurty. Oboje se dnes
nachází v neuspokojivém a neměstotvorném
stavu.

STANOVENÉ CÍLE A AMBICE

METODIKA PRÁCE, PROCES
NÁVRHU (ZPŮSOB PRÁCE
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Řešené území se nachází na rozmezí hned několika místních
čtvrtí - Břevnov - Střešovice - Hradčany - Strahov. Už toto
umístění značí důležitost území a evokuje možnost jejich
spojení a jakéhosi centra pro širší území. Opak je bohužel
pravdou (schema B). Prostupnost a propojení čtvrtí je
omezeno množstvím komunikací, nevyhovujícími povrchy
komunikací a zanedbaným a nevyužívaným veřejným
prostorem.
Jednou ze základních myšlenek je právě ono propojení čtvrtí
a vytvoření důležitého centra pro širší okolí a navázání
Břevnova na Hradčany, jejichž spojnice je dnes ve velmi
špatném stavu (schema C).

Konkrétněji se řešené území skládá z několika různorodých
částí, které jsou i různě využívány, různě dostupné, avšak
všechny jsou veřejným prostorem nacházejícím se blízko
Pražského hradu a při historické obchodní třídě, čímž skrývají
veliký potenciál k jejich úpravě.

Centrem této lokality je zastávka tramvaje Malovanka a
samotný předprostor usedlosti. Odtud lidé míří do bližších i
vzdálenějších bytových domů. Nachází se zde zastávka
tramvají i autobusů, avšak zastávky jsou od sebe značně
vzdáleny a přestupy jsou zde velmi komplikované nehledě na
stav, ve kterém se prostory nacházejí.

Dále se zde nachází větší lokální park, který slouží především
k lokální rekreaci - pro venčení psů a na vycházky. V letních
měsících je park v obležení místních, přesto jeho oblíbenost
nekoresponduje s jeho stavem a takřka nulovým navázáním
na okolní zástavbu a vzdálenější parky. Park nemá jasné
hranice a od okolí je ohraničen buď komunikacemi nebo
zanedbanou zelení. Nicméně se jedná o jedno z pozitivních
míst, které je třeba při návrhu zachovat a upravit do
uchopitelnějšího řešení.

Součástí prostoru v západní části je i točna tramvají Královka,
která je dnes částečně využívána, avšak drobná zeleň v jejím
okolí je velmi zanedbaná a nevyužívaná. Působí sice jako park
či městská zeleň, avšak opak je pravdou a je spíše jakousi
bariérou a nevyužitým prostorem mezi Bělohorskou ulicí a
lokálním parkem, potažmo Strahovem.

Velmi specifickým prostorem je pak horní park nacházející se
na úpatí Strahovského kopce. Park je odtržen od okolí dvěma
svahy a je přístupný pouze z jeho konců. To má na svědomí
nevyužívání tohoto prostoru, avšak prostor je zase díky tomu
zachovalý a velmi příjemný. Pokud by se zlepšila jeho
přístupnost a umístily se do parku nějaké další aktivity, mohl
by se park stát vyhledávanou oázou klidu uprostřed města.
Velkou nevýhodou tohoto prostoru je ještě procházející
dopravní komunikace, která dnes slouží spíše jako parkoviště,
což podtrhuje zbytečnost této silnice. Její zrušení a přeměna
v cyklostezku a pěší cestu by jen zvýšila zájem o tento park.

DĚLENÍ ÚZEMÍ NA DÍLČÍ ČÁSTI
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Ve východní části řešeného území se pak nachází druhá
točna - točna Dlabačov, která dnes není využívána a jedná se
pouze o prázdnou plochu bez využití téměř v centru města.
V jejím okolí se pak nachází veliké množství komunikací, které
jsou rozměrově předimenzované a částečně zbytečné.

Vedle točny se nachází sportovní areál s gymnastickou halou
slavného oddílu SK Hradčany a tenisové kurty. Oboje se
dnes nachází v neuspokojivém a neměstotvorném stavu.
Objekty nenavazují na ulici a bez ladu a skladu okupují
nádherné prostory bašt. Ty by se přitom při koordinaci a
úpravě sportovního centra mohli stát vyhledávaným
turistickým cílem, jakýmsi vertikálním parkem při historické
stavbě.

Posledním prostorem je blok okolo hotelu Pyramida. Jedná se
o neuspokojivý a neprostupný prostor, bez jakéhokoliv
využití. Pro jeho přeměnu je třeba, aby byl prostor skrze na
skrz prostupný a dokončený, uzavřený ze severní strany - zde
se pak navrhuje zástavba další soliterní budovy např.
administrativní centrály. Proměnou však musí projít i stávající
objekt hotelu a MOS, především v jejich navázání na ul.
Bělohorskou.

Při návrhu je třeba vymyslet řešení vedení tramvajových tras a
jejich točen, jelikož základní úvahou je zrušení obou
stávajících točen, které území znehodnocují. Při tvorbě studie
úprava Bělohorské ulice IPR Praha konzultoval tuto možnost
na DPP a vzešlo zde řešení, že zrušení obou točen je možné
za předpokladu, že bude opravena a zobousměrněna
stávající velká točna kolem bloku s kasárnami. Případná další
nejbližší točna by se nacházela na konečné na Strahově, či
poblíž vozovny Střešovice.

V blízkosti řešeného území se nachází Pražská památková
rezervace i památková zóna Tejnka.
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Řešené území se nachází na rozmezí hned několika místních
čtvrtí - Břevnov - Střešovice - Hradčany - Strahov. Už toto
umístění značí důležitost území a evokuje možnost jejich
spojení a jakéhosi centra pro širší území. Opak je bohužel
pravdou (schema B). Prostupnost a propojení čtvrtí je
omezeno množstvím komunikací, nevyhovujícími povrchy
komunikací a zanedbaným a nevyužívaným veřejným
prostorem.
Jednou ze základních myšlenek je právě ono propojení čtvrtí
a vytvoření důležitého centra pro širší okolí a navázání
Břevnova na Hradčany, jejichž spojnice je dnes ve velmi
špatném stavu (schema C).

Konkrétněji se řešené území skládá z několika různorodých
částí, které jsou i různě využívány, různě dostupné, avšak
všechny jsou veřejným prostorem nacházejícím se blízko
Pražského hradu a při historické obchodní třídě, čímž skrývají
veliký potenciál k jejich úpravě.

Centrem této lokality je zastávka tramvaje Malovanka a
samotný předprostor usedlosti. Odtud lidé míří do bližších i
vzdálenějších bytových domů. Nachází se zde zastávka
tramvají i autobusů, avšak zastávky jsou od sebe značně
vzdáleny a přestupy jsou zde velmi komplikované nehledě na
stav, ve kterém se prostory nacházejí.

Dále se zde nachází větší lokální park, který slouží především
k lokální rekreaci - pro venčení psů a na vycházky. V letních
měsících je park v obležení místních, přesto jeho oblíbenost
nekoresponduje s jeho stavem a takřka nulovým navázáním
na okolní zástavbu a vzdálenější parky. Park nemá jasné
hranice a od okolí je ohraničen buď komunikacemi nebo
zanedbanou zelení. Nicméně se jedná o jedno z pozitivních
míst, které je třeba při návrhu zachovat a upravit do
uchopitelnějšího řešení.

Součástí prostoru v západní části je i točna tramvají Královka,
která je dnes částečně využívána, avšak drobná zeleň v jejím
okolí je velmi zanedbaná a nevyužívaná. Působí sice jako park
či městská zeleň, avšak opak je pravdou a je spíše jakousi
bariérou a nevyužitým prostorem mezi Bělohorskou ulicí a
lokálním parkem, potažmo Strahovem.

Velmi specifickým prostorem je pak horní park nacházející se
na úpatí Strahovského kopce. Park je odtržen od okolí dvěma
svahy a je přístupný pouze z jeho konců. To má na svědomí
nevyužívání tohoto prostoru, avšak prostor je zase díky tomu
zachovalý a velmi příjemný. Pokud by se zlepšila jeho
přístupnost a umístily se do parku nějaké další aktivity, mohl
by se park stát vyhledávanou oázou klidu uprostřed města.
Velkou nevýhodou tohoto prostoru je ještě procházející
dopravní komunikace, která dnes slouží spíše jako parkoviště,
což podtrhuje zbytečnost této silnice. Její zrušení a přeměna
v cyklostezku a pěší cestu by jen zvýšila zájem o tento park.

DĚLENÍ ÚZEMÍ NA DÍLČÍ ČÁSTI

PAMÁTKOVÁ
ZÓNA Tejnka

STAVEBNÍ UZÁVĚRA
- velké rozvojové území Strahov

PRAŽSKÁ
PAMÁTKOVÁ
REZERVACE

Hranice se zákazem
výstavby výškových
staveb

lok.
Sídliště
Břevnov

lok. Pohořelec

lok. Střešovice

lok. Břevnov

lok. Stadion Strahov

lok. Strahovský
klášter

lok. Petřín

Točna
tramvaje

kolem bloku

STŘEŠOVICE

STRAHOV

BŘEVNOV

PETŘÍNSKÉ SADY

HRADČANY

STŘEŠOVICE

STRAHOV

BŘEVNOV

PETŘÍNSKÉ SADY

HRADČANY

A - I Fotodokumentace

Ve východní části řešeného území se pak nachází druhá
točna - točna Dlabačov, která dnes není využívána a jedná se
pouze o prázdnou plochu bez využití téměř v centru města.
V jejím okolí se pak nachází veliké množství komunikací, které
jsou rozměrově předimenzované a částečně zbytečné.

Vedle točny se nachází sportovní areál s gymnastickou halou
slavného oddílu SK Hradčany a tenisové kurty. Oboje se
dnes nachází v neuspokojivém a neměstotvorném stavu.
Objekty nenavazují na ulici a bez ladu a skladu okupují
nádherné prostory bašt. Ty by se přitom při koordinaci a
úpravě sportovního centra mohli stát vyhledávaným
turistickým cílem, jakýmsi vertikálním parkem při historické
stavbě.

Posledním prostorem je blok okolo hotelu Pyramida. Jedná se
o neuspokojivý a neprostupný prostor, bez jakéhokoliv
využití. Pro jeho přeměnu je třeba, aby byl prostor skrze na
skrz prostupný a dokončený, uzavřený ze severní strany - zde
se pak navrhuje zástavba další soliterní budovy např.
administrativní centrály. Proměnou však musí projít i stávající
objekt hotelu a MOS, především v jejich navázání na ul.
Bělohorskou.

Při návrhu je třeba vymyslet řešení vedení tramvajových tras a
jejich točen, jelikož základní úvahou je zrušení obou
stávajících točen, které území znehodnocují. Při tvorbě studie
úprava Bělohorské ulice IPR Praha konzultoval tuto možnost
na DPP a vzešlo zde řešení, že zrušení obou točen je možné
za předpokladu, že bude opravena a zobousměrněna
stávající velká točna kolem bloku s kasárnami. Případná další
nejbližší točna by se nacházela na konečné na Strahově, či
poblíž vozovny Střešovice.

V blízkosti řešeného území se nachází Pražská památková
rezervace i památková zóna Tejnka.

BLOK KOLEM
HOTELU PYRAMIDA

TOČNA KRÁLOVKA

LOKÁLNÍ PARK

HORNÍ PARK
minimálně
využívaný

ZASTÁVKY MHD
USEDLOST MALOVANKA

TOČNA DLABAČOV
nevyužívaná TENISOVÉ CENTRUM

HISTORICKÉ BAŠTY
nevyužívané

ul. Bělohorská

ul. Bělohorská
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Projekt DP je rozdělen na dvě části. Hlavním úkolem první
urbanistické části je přeměna území v okolí tramvajových
točen na Malovance. Projekt stanovuje koncept zástavby
navazující na stávající urbanistické struktury i historické osy,
doplněný o veřejné prostory a upravené stávající parky.
Cílem přeměny je vytvoření plnohodnotné, městské a
moderní čtvrti, která se stane centrem širší lokality, jež
propojí Břevnov s Pohořelcem a čtyři pražské čtvrti. Druhou
částí je detailněji řešený městský blok, který stojí v centru
navrženého území a jeho hlavním konceptem je návaznost
na své okolí, dopravní systém i na složitou morfologii.
Objekt obsahující více funkční náplně je koncepčně rozdělen
na dvě části, kde každá z nich reflektuje své umístění.

BŘEVNOV - VEŘEJNÉ PROSTORY
Stávající stav

Navržený stav

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE KONCEPT ZÁMĚRU URBANISTICKÉ ČÁSTI

Koncept záměru na přeměnu tohoto území vychází
především ze základní problematiky a popisu území.
Hlavní myšlenkou je zastavění jižní strany uliční čáry
Bělohorské ulice a doplnění některých bloků stávající
struktury tak, aby došlo k přirozenému propojení Pohořelce
s Břevnovem. Při vhodném doplnění návrhu zástavby o
správně umístěné veřejné prostory, parky a definování všech
prostorů, dojde k vytvoření plno-hodnotného městského
území, jež zacelí díry ve stávající urbanistické struktuře.
Přeměněné území zároveň umožní propojení čtyř pražských
čtvrtí, naváže na koncepty zeleně v širším okolí a stane se
moderní čtvrtí a centrem širší lokality. Konceptem
urbanistického řešení je také návaznost na důležité
urbanistické osy, přizpůsobení se složité morfologii území i
jeho odkaz na historické vazby a děje.
Detailnějším konceptem je zásadní změna dopravního
systému v území. Je třeba zredukovat a přeorganizovat
množství komunikací a křižovatek. Je třeba vymyslet snadný
systém dopravní obsluhy všech navržených objektů a
zároveň docílit co největší pěší prostupnosti.

Hlavní myšlenkou je systém tzv. superbloku - tedy území,
které je obsluhováno z jeho vnější hranice a celá vnitřní část
zůstává věnována lidem, pouze s minimální obslužností
auty. Jedná se o současný urbanistický trend, který je zde
možný snadno aplikovat, jelikož se jedná o přeměnu území
s výstavbou nových objektů.
Dalším důležitým konceptem je definování všech prostorů a
jejich využití, jelikož se ve stávajícím území nachází množství
nevyužitého a zanedbaného prostoru. Konkrétně jsou
myšleny parky v jižní části území ve strahovské stráni, které
je třeba lépe definovat, propojit s územím i najít jejich nová
využití. Přestože se v návrhu uvažuje s větším zastavěním
prostoru, plocha využívané zeleně se nesmí zmenšit, ale
naopak její úpravou musí dojít i k jejímu rozšíření a správné
návaznosti na okolí. Důležitá je i volba náplně nově
navržené zástavby, jež má vliv především na život mezi
objekty a celkovou atraktivitu místa. Je potřebné najít určitý
poměr mezi bydlením, občanskou vybaveností a
komerčními prostory.  Tím se blíže bude zabývat druhá část
mé DP - návrh jednoho ze zvolených objektů.

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
Chybějící zástavba podél Bělohorské ul. rozdělující čtvrtě

NÁVRH ZÁSTAVBY
Zástavba podél Bělohorské ul,spojení Pohořelce s Břevnovem

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL MÍSTA
Území se nachází na rozhraní čtyř čtvrtí a historického centra

CENTRUM, SPOJENÍ ČTVRTÍ
Centrum širšího území i snadná prostupnosti mezi čtvrtěmi

ŠIRŠÍ VZTAHY - KORIDORY PROPOJENÍ
Spojení Ladronky, Letenských sadů, Petřínu i Dejvic

KONKRÉTNÍ HLEDÁNÍ KORIDORŮ
Různé možnosti propojení i navázání na okolní čtvrti

KONCEPT ZASTAVĚNÍ PROSTORU
Prolínání funkcí - zastavěnost X park

Vliv morfologie terénu na řešené území

Prostor zástavby (urban zone) - jednotlivé funkce Prostor parku (green zone) - jednotlivé funkce Celkové propojení oddělených funkcí a navázání na Strahov Definování hranic mezi zónami pomocí jednotlivých prvků

ZPŮSOB ZASTAVĚNÍ PROSTORU
Maximální možné zastavění blokovou strukturou

Plošné oddělení, přesto vzájemně propojené

Historický kontext - obnovení poutní cesty z Lorety do Hájku Urbanistické osy a doprava

SUPERBLOK - KONCEPT, APLIKACE NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Koncept stávající blokové struktury před úpravou Koncept upravené blokové struktury - tzv. superblok

Aplikování konceptu superbloku - vznik dvou menších a
jednoho hlavního superbloku s parkem uprostřed

Stávající stav území - množství komunikací a křižovatek,
nedostatek prostoru pro pěší - potřeba regulovat

STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ PŘED ÚPRAVOU
Velké množství komunikací a křižovatek, nedostatek veřejného prostoru a prostoru pro pěší - potřeba zredukovat a regulovat

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ - SUPERBLOK MALOVANKA
Navržený superblok s obslužnou komunikací po obvodu - střed území slouží pouze pro pěší, ideální vazba na upravený park

NÁVRH - URBANISTICKÉ OSY, PĚŠÍ ZÓNY

ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU
Náměstí je umístěno ve středu rozvojové lokality a pěším
dosahu veškeré nové výstavby, stávajících objektů i Strahova

VRSTVY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ
Konceptuálnější vrstva dělí veřejný prostor na 4 hlavní části
Náměstí - prostor kolem kaple - plácek a Bělohorská ulice

ZPŮSOBY VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU
Prostor je navržen jako multifunkční a může se zde odehrá-
vat řada různých akcí. Zde větší koncert či představení

Prostor je možné využít pro sezóní trhy, či prostor pro
zakončení tradičního Břevnovského masopustu.

Území je třeba přeměňovat postupně, dle jednotlivých fází s
daným celkovým konceptem finálního řešení.

PROFIL BĚLOHORSKÉ ULICE V MÍSTĚ PŘESUNUTÉ ZASTÁVKY MALOVANKA ŘEZ TERÉNEM NA OSE PROTI HOTELU PYRAMIDA MEZI DVĚMA BLOKY ŘEZ TERÉNEM V PROSTORU NÁMĚSTÍ MEZI USEDLOSTÍ A NOVÝM BLOKEM

NÁVRH - CYKLISTICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRH - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁVRH - ŘEŠENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

CELKOVÝ KONCEPT PŘEMĚNY ÚZEMÍ V ŠIRŠÍM MĚŘÍTKU

DETAILNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTORU - NÁMĚSTÍ FÁZE ÚPRAV ÚZEMÍ

ŘEZY ÚZEMÍM A PROFIL ULICE BĚLOHORSKÁ

SITUACE OBJEKTU
Základem návrhu je vazba objektu na své okolí, dopravní systém, MHD i morfologii terénu

Konceptem řešeného objektu je jeho dílčí dělení na
jednotlivé části a jejich návaznost na navržené veřejné
prostory, dopravní systém i na složitou morfologii objektu.
Úkolem je najít vhodnou náplň objektu, jak z hlediska
stávajícího území, tak v koordinaci s dalšími nově
navrženými domy a kterou je třeba koncepčně a logicky
umístit do určeného prostoru. Vzhled a hmota objektu musí
odpovídat stávajícím domům, ale zároveň musí odpovídat
své funkci a náplni. Je třeba postupovat od celkového
konceptu až k detailu s neustálou vazbou na okolí i vzhled
stavby.

Byty - hlavní náplň bloku - státem vlastněné sociální
bydlení menších rozměrů - velikosti 1+kk - 3+1
Kapacitní parkoviště pro objekt i pro veřejnost
Supermarket větších rozměrů - v okolí chybějící
Obchodní parter s menšími obchody - tak jak je
charakterizována celá Bělohorská ulice
Menší knihovna sloužící pro dvě městské části
Hostel - dostupné ubytování v centru
Administrativa - větší reprezentativní kancelářské plochy,
openspace i jednotlivé kanceláře

MATERIALIZACE FASÁDY

KONCEPT DISPOZICE
1.NP - Úroveň ulice

DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ OBJEKTU
Základní myšlenka rozdělení objektu ve vazbě na jeho okolí

MODULOVÝ SYSTÉM BYTŮ
Základní jednotkou je půl modul - jedna garsonka
Byt se dělí na obytný prostor a zázemí

NÁVRH A VÝVOJ HMOTY
Základní hmota dle urbanistického návrhu

VEŘEJNÝ PROSTOR

Rozmístění jednotlivých funkcí dle světových stran 2.NP - Úroveň vnitrobloku 3.-5.NP 6.NP

KONCEPT OBJEKTU

NÁPLŇ OBJEKTU

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

Rozdělení do dalších vrstev na další menší části -
- jejich jasné definování, umístění a funkce

Dětské hřiště

Volná
pobytová
plocha

Rozvojové území Strahov

Zahradní
restaurace

Hřiště

Lezecké
centrum

Vyhlídkový park
na baště

Sportoviště na baštách

Administrativní
centrála

Prostupný blok

Konverze
kasáren

Promenáda po
obvodu parku

Superblok - pěší
zóna

most Strahov-Petřín
Superblok - pěší
zóna

Hlavní veřejný
prostor

Cyklostezka po
původní silnici

Bosket - horní
prostor Přestavěný most

na bar

Dostavba
MOS

Dostavba
hotelu
Pyramida

Plácek

Rekonstrukce
usedlosti

Blok 1

Blok 2

Blok 3
,,Malovanka"

Blok 4
"Dlabačov"

Blok 5

Skalní útvary

Superblok - pěší
zóna

NÁMĚSTÍ
(MULTIFUNKČNÍ
PROSTOR)

TERASY,
BOSKET NA
NÁVRŠÍ

KOMUNIKAČNÍ
PROSTOR

PŘEDPROSTOR A
ZAHRÁDKY
OBJEKTUPLÁCEK U

KAPLE

PŘEDPROSTOR
MALOVANKA

BĚLOHORSKÁ
ULICE

ZASTÁVKA
MHD

PLÁCEK
NA ROHU

PŘEDPROSTOR
MOS

OKOLÍ
MOSTU
A BARU

ZAHRADNÍ
RESTAURACE

VEŘEJNÝ PROSTOR
,,NÁMĚSTÍ"
(SPODNÍ ČÁST)

VEŘEJNÝ PROSTOR
,,NÁMĚSTÍ"
(HORNÍ ČÁST)

PROSTOR ZA
USEDLOSTÍ

BĚLOHORSKÁ
ULICE

ZASTÁVKA
MHD

NAVÁZÁNÍ
ULICE,
PLÁCEK

KAPLE

Zvednutí zadního objektu - přizpůsobení se výškám terénu,
rozdělení předního objektu na 3 části

Zázemí bytu je řešeno modulově tak, že lze ke garsonce
přidat další bytový modul, kde lze zázemí pouze lehce
upravit a může tak vzniknout vetší byt 2+KK. Pozice jádra,
připojovací místa či vstup se tak nemění.

Otevření vnitrobloku směrem na jih proti strahovskému
kopci, získání světla i vzdušnosti do vnitrobloku

Rozdělení objektu na přední dům navazující na
ulici a zadní dům navazující na strahovský kopec

Přidání ustupujících podlaží, celkové sjednocení celého bloku.
Výškové sjednocení objektu s okolní zástavbou

Přidat další modul lze i z druhé strany základního
bytového modulu a může tak vzniknout byt 3+KK.
Byty pak lze i zmenšovat zpět. Je to tedy ideální řešení
pro mladé rodiny či osoby v důchodovém věku.

Prostupnost skrze objekt - prostup v zadní části a vyzved-
nutí střední hmoty v přední části, zároveň vstup do objektu
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