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Řešené území se nachází na periferii Prahy. Jedná se o místo, které se v 
budoucnu zcela přemění díky výstavbě linky metra D. 



Prvky, které můj návrh nejzásadněji ovlivnily, byly stanovené 
regulace a výška okolní zástavby. Řešený pozemek se nachází při ulici 
Novodvorská, z opačné strany se pozemek otevírá do sídlištní struktury, 
ve které je poměrně velké množství travnatých ploch. Chtěla jsem 
tedy vytvořit takovou hmotovou strukturu, která by se z hlavní ulice 
tvářila uceleně, ale ze strany panelových domů se jevila otevřeně.

23 m

4,5  m

Regulace

Výška zástavby: 
Hladina 16-26 m (část blíže k Novodvorské)
Hladina 9-16 m (část k panelovým domům)

HPP:
6358 m²

Využi   místa:
Obytné smíšené

Stavební čára z většiny uzavřená

Doporučení ak  vního parteru

Rozměr pozemku:

42,54 m

44,17 m



Mým cílem bylo vnést do bloku energii, která bude místem proudit, vytvořit 
atrak  vní prostředí pro mladé lidi, místo pro relax, ale i pro pracovní příležitos  . 
Z těchto podmínek jsem si stanovila základní funkční požadavky, které bych chtěla 
do bloku vnést. 
Inovační krea  vní prostředí formou coworkingu, které slouží jako místo pro 
lidi s nápadem a chu   rozjet svůj projekt a jako místo s nekonečnou možnos   
propojení. 
Obchodní parter, který by domu dodával pohyb a reagoval by tak na rušné 
prostředí kolem metra.
Administra  vní část, která by nabídla nově přicházejícím pracovní místa 
s možnos   bydlení pro zaměstnance. 
A čtvrtou čás   jsou byty pro zaměstnance rozdělené dle výkonné funkce ve fi rmě.
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1:300Legenda místností

1 Obývací pokoj
2 Kuchyň
3 Ložnice

5 Dětský pokoj
6 WC

4 Koupelna



Pohled jižní Pohled západní

Pohled východní Pohled severní



  










































































































































































































