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Libčice nad Vltavou

  
ŠIRŠÍ VZTAHY

Urbanistická koncepce města 



Reprezentace ~ Identita ~ Oživení

  
PRINCIPY

Urbanistická koncepce města 

Libčice nad Vltavou



Obraz veřejného prostoru

Železnice

Řeka

Objekty pro život města

Klíčová veřejná prostranství

FENOMÉNY,
HODNOTY

Urbanistická koncepce města 

Libčice nad Vltavou





POTENCIÁLY

Urbanistická koncepce města 

LIBĚHRAD

KAMENÍČEK

PARKOVÉ
NÁMĚSTÍ SVOBODY

PĚTICESTÍ

Libčice nad Vltavou



Veřejný prostor stávající

Těžiště veřejného prostoru / náměstí

Vřetena veřejného prostoru / hlavní ulice

ANALÝZA:
VEŘEJNÝ PROSTOR

Urbanistická koncepce města 

Libčice nad Vltavou



Veřejný prostor stávající

Brány / vstupy do města

Těžiště veřejného prostoru / náměstí

Vřetena veřejného prostoru / hlavní ulice

NÁVRH:
SPÁDOVÁ TĚŽIŠTĚ LOKALIT

Urbanistická koncepce města 

Chýnovské náměstí
Chýnov

Kostelní náměstí
Libčice

Letecké náměstí
Letky

Libčice nad Vltavou



Veřejný prostor stávající

Střed / spádové centrum města

Těžiště veřejného prostoru / náměstí

NÁVRH:
HIERARCHIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Urbanistická koncepce města 

Nové náměstí (Svobody)
Město Libčice nad Vltavou

Vřetena veřejného prostoru / hlavní ulice

Brány / vstupy do města

Libčice nad Vltavou



Veřejný prostor stávající

Střed / spádové centrum města

Těžiště veřejného prostoru / náměstí

NÁVRH:
HIERARCHIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Urbanistická koncepce města 

Nové náměstí (Svobody)
Město Libčice nad Vltavou

Ur
ba

ni
st

ic
ká

 o
sa

Vřetena veřejného prostoru / hlavní ulice

Brány / vstupy do města

Libčice nad Vltavou



NÁVRH:
ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÉ INTERVENCE

Urbanistická koncepce města 

LIBĚHRAD
kultivace, zpřístupnění

KAMENÍČEK
kultivace, zpřístupnění,

propojení

NÁMĚSTÍ SVOBODY
kultivace, intervence

PĚTICESTÍ
kultivace, reprezentace

Libčice nad Vltavou



NÁVRH:
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ INTERVENCE

Urbanistická koncepce města 

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

CENTRUM MĚSTA
reprezentace, identita, oživení

CHÝNOVSKÉ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

LETECKÉ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

Libčice nad Vltavou



Architektonicko-urbanistické intervence

NÁVRH:
MĚSTSKÉ A KRAJINNÉ INTERVENCE

Urbanistická koncepce města 

Architektonicko-krajinářské intervence

LIBĚHRAD
kultivace, zpřístupnění

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

CENTRUM MĚSTA
reprezentace, identita, oživení 

CHÝNOVSKÉ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

LETECKÉ NÁMĚSTÍ
kultivace, reprezentace

(drobné intervence)

KAMENÍČEK
kultivace, zpřístupnění,

propojení

NÁMĚSTÍ SVOBODY
kultivace, intervence

PĚTICESTÍ
kultivace, reprezentace

Libčice nad Vltavou



Reprezentace ~ Identita ~ Oživení
REPREZENTATIVNOST

CELÉ OBCE
JEDINEČNOST

MÍST A LOKALIT
MÍSTNÍ KOMUNITA

A ŽIVOT V OBCI

  
PRINCIPY

Urbanistická koncepce města 

Libčice nad Vltavou



NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM:
MĚSTSKÝ DŮM S NÁMĚSTÍM

CENTRUM MĚSTA
reprezentace, identita, oživení 

Libčice nad Vltavou



  
CÍL NÁVRHU

  z křižovatky centrum města 
těžiště dějů, živé náměstí

Libčice nad Vltavou



  
ZADÁNÍ

určené parcely

Libčice nad Vltavou



  
STAV

situace centrum města  

Libčice nad Vltavou



  
PŘEDPOKLAD

situace centrum města  

Libčice nad Vltavou



  
STAV

  situace centrum města  

Vyasfaltovaná plocha

Stávající stromy

Chodníky

Radnice

Parkoviště



  
NÁVRH

situace centrum města  

Zvýšené asf. komunikace / dlážděné plochy náměstí

Navrhované stromy a plochy pro umístění laviček

Parkování vozidel v ulicích a na náměstí

Vedlejší komunikace značená pouze dlažbou

Radnice

Komunitní centrum
MĚSTSKÝ DŮM



NÁVRHSTAV



  VARIANTA
možnost úplné pěší zóny
za účelem krátkodobé

kulturně-společenské akce



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

víceúčelový sál pro více než 100 lidí
představení, koncerty, přednášky, vystoupení dětí, besídky, společenské večery, plesy,

konference, jednání, zasedání, diskuse, ...



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

klubovna
dětské aktivity, volnočasové programy, kroužky, workshopy, výtvarné činnosti, ...



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

kavárna pronajímatelná, provozovatelná soukromníkem
cafébar, cukrárna, internet, vernisáže, výstavy, ...



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

knihovna nové prostory pro městskou instituci
sloužící i jako infocentrum s propagačními materiály obce a regionu,

dále čítárna, místa pro počítače, ...



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

střešní zahrada vyhlídková terasa s přírodními prvky 
posezení, setkávání, relaxace, rozšíření škály aktivit města a domu



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

co by mělo Vaše nové komunitní centrum nabídnout lidem
stavební program objektu

víceúčelový sál pro více než 100 lidí
představení, koncerty, přednášky, vystoupení dětí, besídky, společenské večery, plesy,

konference, jednání, zasedání, diskuse, ...

klubovna
dětské aktivity, volnočasové programy, kroužky, workshopy, výtvarné činnosti, ...

kavárna pronajímatelná, provozovatelná soukromníkem
cafébar, cukrárna, internet, vernisáže, výstavy, ...

knihovna nové prostory pro městskou instituci
sloužící i jako infocentrum s propagačními materiály obce a regionu,

dále čítárna, místa pro počítače, ...

střešní zahrada vyhlídková terasa s přírodními prvky 
posezení, setkávání, relaxace, rozšíření škály aktivit města a domu



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

  
NÁVRH 001

půdorys 1. NP  



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

  
NÁVRH 001

půdorys 2. NP  



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

  
NÁVRH 001

varianty uspořádání sálu 2. NP  



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

  
NÁVRH 001

varianty uspořádání sálu 2. NP  



Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

  
NÁVRH 001

půdorys střechy  



 OPTICKÉ PRONIKÁNÍ 
ZELENĚ DO NÁMĚSTÍ





Libčice nad Vltavou

Městský dům s náměstím

obestavěný prostor 3.195 m3

předpokládané investiční náklady objektu
při ceně 6000 až 7000 za m3

19,1 až 22,4 mil Kč

























Reprezentace ~ Identita ~ Oživení

KOMUNITNÍ CENTRUM S NÁMĚSTÍM / 
NOVÉ AKTIVITY / ZINTENZIVNĚNÍ DĚJŮ / 
POTKÁVÁNÍ LIDÍ / ŽIVOT MÍSTNÍ KOMU-
NITY / POSÍLENÍ ROLE CENTRA, TĚŽIŠTĚ
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Ing. arch. Zuzana Foglarová
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