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Cílem koncepce bylo vytvořit doplňují-
cí zástavbu mezi zástavbou rodinných 
domů Starého Chodova a sídlištní zá-
stavbou Jižního Města. Cílem bylo také 
akustické odclonění Starého Chodova od 
rychlostní komunikace.

Celkový urbanistický koncept je zalo-
žen především na opakování jednotného 
bloku o velikosti 119,8 × 65,8 m. Tato ve-
likost vychází z modulového rastru 5,4 × 
8,1 m.

Tento blok je možné libovolně využít. 
Zvolené typy bloků jsou v mém návrhu 
čistě náhodné, pouze jsem chtěla ukázat 
možnosti využití. Pouze typy centrálních 
bloků jsou zvoleny cíleně z důvodu ná-
sledného návrhu Centra Opatov.

Meziprostory bloků jsou určeny šířkou 
různě zvolených typů ulic (viz Uliční 
typy).

Opatov má potenciál celoměstského 
ohniska, a tak jsem zde navrhla zástav-
bu s funkčním parterem, který může po-
skytnout prostor pro různou občanskou 
vybavenost. Součástí návrhu je i Cent-
rum Opatov, které se nachází v úplném 
středu zvolené lokality, v přímé návaz-
nosti na stanici metra. Pod těmito objek-
ty vede pasáž, která příjemně propojuje 
západní i východní park. Kromě občan-
ské vybavenosti v parteru je zástavba 
zamýšlena především pro administra-
tivní funkci.

Opatov je také důležitý dopravní uzel. 
Kříží se zde městské autobusy, příměst-
ské autobusy, metro a do budoucna i 
plánovaná tramvajová trať. S tou jsem 
ve svém návrhu již počítala.

Pro architektonický návrh jsem si vybrala centrální ob-
jekty urbanistického konceptu, a to především z důvodu 
jejich polohy. Nachází se přímo nad nástupištěm metra 
Opatov, a proto jsem tyto objekty pojala jako funkčně pro-
pojený systém mezi metrem, pasáží, parky, funkčním par-
terem, obchodním centrem a kancelářemi. 

1. NP je na úrovni ulice a mezi oběma objekty se nachá-
zí dopravní uzel - stanice autobusů a tramvaje s blízkou 
návazností na metro. Proto jsou objekty půdorysně trochu 
odskočené, aby se tak docílilo dostatečného prostoru pro 
tento městský ruch. Ulice je lemována stromy a má půso-
bit dojmem bulváru.

Parter je využit ke komerční funkci a jako vstup do kan-
celáří, které jsou v horních patrech. V rámci parterů obou 
objektů jsou také zapuštěné vstupy vedoucí po schodech 
a eskalátorech do pasáže a dále do metra.

Západní objekt má dva vnitrobloky, kam se prochází pasá-
žemi. Z vnitrobloků vedou schodiště do západního parku. 

Ve 2. NP až v 5. NP se nacházejí pronajímatelné prostory 
kanceláří. Půdorys vychází z modulového rozvržení a je 
uspořádán do trojtraktů. Prostřední trakt slouží hygienic-
kému a technickému zázemí, zasedacím místnostem a 
komunikačním jádrům.

Skrz 1. PP prochází pasáž, která spojuje východní a zá-
padní park. Funguje jako obchodní koridor s návazností 
schodů do komerčních prostor, na ulici k zastávkám a o 
patro níž do metra a do garáží. 

Ve 2. PP je peron metra a spodní patro garáží, vzájemně 
ale nejsou propojeny.

A  Městský park

C  Travnatá plocha

E  Izolační zeleň

F  Předprostor veřejné budovy

G  Vnitroblok

B  Parková plocha přírodního charakteru

TYPOLOGIE ZELENĚ A VEŘEJNÉHO PROSTORU

ULIČNÍ TYPY
CELKOVÁ SITUACE  1:1000

Typ I - hlavní

Typ III - hlavní

E

E

E

C

B

B

B

B

B
B B

B
B

G

G
F

F

F

F

F

F

C

A

A

A

E

Typ II - vedlejší

Typ IV - obslužná
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