
Řez A - Ulice u holešovického nádraží

Charakteristické řezy územím 
M 1:500

Návrh Bubenská ulice a základní regulace nově navržené zástavby
M 1:1000

Principy návrhu - Centra lokalit

Doplnění systému stávajících klidnějších a rušnějších center 
lokalit v závislosti na dopravním zatížení okolí.

Principy návrhu - Návaznost zástavby

Nejdůležitější bylo navázat na původní systím ulic a usnadnit 
orientaci v území.

Principy návrhu - Hierarchie komunikací

Dopravní kostru území tvoří městská třída Bubenská a Dělnická a 
je na ně navázán systé okružních cest s různorodým charakterem.

Principy návrhu - Propojení zeleně

Základem práce se zelní je propojení Stromovky a Letenské pláně využitím 
přírozeného charakteru nábřeží.

Role Holešovic v kontextu města Orientace v území Problémy území

Řez B - Bubenská s tramvají - sever

Řez D - Bubenská bez tramvaje - jih

Řez K - Antonínská u Elektrických 

Řez J - Bubenské nábřeží

Řez I - Nábřeží kapitána Jaroše

Řez L - Antonínská u filharmonie

Řez C - Plynární - napojení na Bubenskou

Holešovice ze severního pohledu -  celkový koncept 

Křížení Bubenské a Dělnické s Bubenským nádražím 

Prostor před mostem Barikádníků Křížení Bubenské a ullice U Výstaviště

Výhled z Bubenské na historickou budovu nádraží Bubny

Klasický charakter Bubenské při pohledu z parku - intimní, stinné prostředí

Otevřený charakter parku v severní části Holešovic

Průhled ulicí Železničářů na estakádu příměstské železnice

Řez E - Plynární - typický profil

Řez F - Železničářů

Řez M - Zklidněná ulilce

Řez H - Dělnická - typický profil

Řez  G - Dělnická u nádraží Bubny

Koncept území 
M 1:5000

Řešeným územím diplomní práce je území Holešovic, vymezené ze severu, východu a jihu řekou 
Vltavou a ze západu ulicí Dukelských Hrdinů a západním okrajem areálu Výstaviště. Cílem diplomové 
práce bylo koncepčně vyřešit vymezený prostor určený k obnově a dále zpracovat místa, která jsou 
klíčová pro další rozvoj tohoto území.
Urbanistická studie se zabývala doplněním stávající struktury zástavby, přestavbou rozsáhlých území 
brownfieldů a také rehabilitací prostoru Výstaviště. Důležitým vstupem pro urbanistickou studii bylo 
začlenění dopravního terminálu Praha - Bubny.

Celé území holešovického meandru má potenciál stát se příjemnou městskou částí s unikátní at-
mosférou průmyslové čtvrti. Díky pravidelnému uličnímu systému jsou fungující části Holešovic (ulice 
Komunardů a Dělnická) jedním z nejvyhledávanějších míst, ať už pro běžný život nebo pro sídla 
firem. Výborná obslouženost území městskou hromadnou dopravu a napojení na městský okruh dává 
Holešovicím předpoklad stát se nejvýznamějším spádovým územím severní části Prahy. Holešovické 
Výstaviště, Pražská tržnice nebo Veletržní palác jsou jen několika vybranými objekty z daleko širší 
řady celoměstsky důležitých budov a areálů, které se v prostoru řešeného území nachází. Svou kon-
cepcí se snažím tato místa zpřístupnit a zapojit do organismu města. Charakter navržené zástavby 
by měl usnadňovat orientaci v území tím, že vytváří jasné rozhraní mezi veřejným a soukromým pros-
torem. Rozhraní mezi novou a starou zástavbou tvoří tzv. “švy”, na nichž se nachází centra propojující 
jednotlivé lokality. Ve svém návrhu potvrzuji polohu tzv. vnitřních center území na Vltavské a mezi ulicí 
Plynární a Holešovickým nádražím. Za předpokladu obnovy poškozeného přírodního prostředí nabízí 
vltavské nábřeží prostor pro řadu způsobů rekreace.

Řešení klíčového místa představuje návrh podoyby nově vzniklé městské třídy Bubenská, tzv. park 
avenue. Navrhovaný profil Bubenské má umožnit průjezd dostatečné kapacity aut beze ztráty měst-
kého měřítka. Prostředkem ulice vede park o šířce 30m, který má maximalizovat prostupnost území z 
jihu na sever. Napojení významých rekreačních ploch jako je Štvanice, Stromovka a vltavské nábřeží 
zmaximalizuje pěší prostupnost území.

Holešovice - Proměna Bubenské ulice

LEGENDA

Řešené území
Veřejné prostory - chodníky
Veřejné prostory - silnice
Veřějné prostory se speciálním 
režimem užívání
Soukromé prostory
Tramvajová linka
Tramvajová zastávka
Autobusová linka
Autobusová zastávka

Legenda
Hranice řešeného území
Bariéry v území
Komplikovaná dopravní křížení
Paralelní dopravní tahy
Bloky s velkými prolukami
Neudržované plochy

Legenda
Hranice řešeného území
Hlavní vstupy do území
Železnice
Železniční zastávky
Významné živé ulice
Celoměstsky významné stavby 
Prostor řeky
Hranice nivy určené morfologií
Významné parkové plochy 
Nejstarší původní zástavba
Pravidelná uliční kostra

Legenda
Řešené území
Železnice 
Železniční zastávky
Vltava
Významná veřejná zeleň
Současné dopravní zatížení
Nejkratší dopravní napojení
Tunel Blanka
Výjezdy z tunelu 
Chybějící propojení nábřeží

Legenda
Prostorová regulace
Uliční čára 
Stavební čára uzavřená
Stavební čára otevřená  
Stavební čára volná 
Živý parter

Funkční regulace
Plochy obytného využití  (OV)
Plochy polyfunkčního využití  (PV)
Plochy komerčního využití  (KV)
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