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Řešené území se nachází na jižní části Pra-
hy. Z této nynější okrajové části Prahy se 
může díky plánované výstavbě metra D stát 
místo, které umožní vznik nového plnohod-
notného centra lokality, chybějící občanské 
a komerční vybavenosti, ploch pro bydlení i 
zeleně. Dalším důležitým krokem k vyživení 
nově vznikajícího centra je protažení tram-
vajové linky z modřanské strany. Tramvajová 
trať bude končit zasmyčkováním u křížení 
ulic Smotlachova a Novodvorská. Dojde tak 
pravděpodobně nejen k proměně doprav-
ní, ale také k proměně struktury zástavby 
a změnám intenzit využití jednotlivých lo-
kalit. Diplomová práce se opírá a čerpá  
z územní studie od UNIT architekti z roku 
2019. 

Předmětem diplomové práce je návrh poly-
funkčního městského bloku. Rozvíjí územní 
studii sídliště Libuš, která definovala staveb-
ní bloky a výškové hladiny. Nově vzniklá lo-
kalita se v návaznosti na budoucí výstavbu 
metra D a protažení tramvajové linky stane 
lokálním centrem a důležitým dopravním 
uzlem. Blok je umístěn v těsné blízkosti sta-
nice metra, jeho návrh obsahuje dvě admi-
nistrativní budovy, sociální bydlení - bydlení 
pro seniory, startovní bydlení, pro mladé 
páry, co- housing, knihovnu, co-working  
s přilehlou kavárnou a komunitní zahradou.  
Strategický plán Prahy uvádí, že: „popu-
lace Prahy 12 bude i nadále stárnout,  
a to ještě výrazněji či rychleji než populace celé 
Prahy. Ve sledovaném území Prahy 12 dojde 

v následujících třiceti letech k mírnému po-
klesu dětské složky (na cca 8 %), k výraznému 
úbytku produkční složky (15–64 let, pokles  
k 54 %) a naopak k nárůstu složky popro-
dukční (37 % obyvatelstva).“ Stejně tak dle 
Demografické studie MČ Praha 12 z roku 
2015 lze do roku 2030 očekávat zdvoj až 
ztrojnásobení počtu seniorů. „Vysoký nárůst 
počtu seniorů bude mít významný vliv na 
požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb a bezbariérovosti. Výrazně poroste po-
ptávka po terénních i pobytových sociálních 
službách, poptávka po zdravotních službách 
a budou se zvyšovat požadavky kladené na 
bezbariérovost veřejných prostranství.“

Koncept je založený na určení poloveřejného 
a soukromého prostoru. Hmota budov tvoří 
navzájem poloveřejná prostranství a plácky. 
Blok přerušují dva průchody vedoucí do vnit-
robloku, který obvykle bývá neveřejný a není 
k němu přístup. Přístupný prostor se tak dá 
dál členit. Možnost průchodu napříč blokem 
tvoří plynulý přechod mezi rušnou silnicí  
a parkem ve východní části území. Směrem 
k významější ulici u výstupu z metra jsou 
umístěny kancelářské prostory, které umož-
ní splnit výškový limit 39 m, která byla ur-
čena v územní studii. V horní části území je  
v klidnější části bydlení, které prostup umož-
ňuje pouze v omezené míře. Sousedí zde sou-
kromí prostor obyvatel s poloveřejnou cestou, 
kde se mohou potkat lidé, kteří nebydlí přímo 
v této lokalitě. Terasy a altány tvoří měkké 

části území., které dodává malé měřítko.

Návrh reaguje na nově vzniklou situaci, při 
které se stane území díky prodloužení linky 
metra důležitým dopravním uzlem. S předpo-
kládaným nárůstem počtu obyvatel a analý-
zou věkové populace je záměrem vybudovat 
obytný blok, který bude plnit požadované 
potřeby obyvatel, plochy pro bydlení a práci. 
Územní studie podpoří stávající sídliště a do-
plní občanskou vybavenost, která je v území 
v současné chvíli nedostatečná.

Směrem k frekventovanějšímu místu (u sta-
nice metra) je umisťován komerční parter  
s četností obchodů. Zároveň je dolní část blo-
ku vymezena pro dvě administrativní budovy. 
Navrhovaná zástavba se drží stavební čáry  
a daných výškových hladin. V klidnější sever-
ní části území je bydlení. Vytváří tak oddělený 
celek a soukromější prostor celku. Tvoří ho 
bydlení pro seniory, startovní bydlení a co-
-housing. Prostřední trakt umožňuje využít 
veřejnosti i záda domů, kde vznikají nové mla-
tové plácky a zákoutí pro odpočinek.  Umís-
tění kavárny a co-workingu v poloveřejném 
prostoru vnitrobloku pomáhá udržet místo 
živé. Dvěma prostupy se vnitroblok stává 
poloveřejným prostorem. Knihovna, kterou 
je veden jeden z průchodů, je orientována jak 
do ulice, tak i do vnitrobloku, kde navazuje na 
co-workingové centrum. Na tomto rozhraní 
se potkává soukromý prostor komunitního 
bydlení s poloveřejným, odkud se dá dojít až 
do kavárny a směrem do parku. 

Axonometrie

Vymezení bloku v územní studii

Celkem HPP_21 873 m2
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Bydlení pro seniory
HPP 2095 m2

Startovní bydlení
HPP 1398 m2

Co-working a kavárna
HPP 645 m2

Administrativní budovy
HPP 10 408 m2

Knihovna
HPP 1418 m2

Co-housing
HPP 4252 m2
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