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 Holešovice a Bubny začaly hrát významnější roli až v 19. století. Na místě starodávné ob-
chodní stezky se protáhla ve 30. letech 19. století tímto územím dráha vedoucí do Litoměřic, 
Děčína a dále do Drážďan. Pro rozvoj oblasti byla požehnáním, ale zároveň vytvořila urbanis-
tickou bariéru, která od sebe definitivně oddělila obě obce. Bubny se staly společně s vý-
chodní částí Bubenče oblastí Prahy 7, které se nyní říká Letná. Holešovice se vydaly výrobní 
cestou a staly se vedle Smíchova, Libně a Vysočan jednou z výrazných průmyslových čtvrtí a 
nastartovaly tak svůj dynamický rozvoj, který v podstatě trvá dodnes, když její průmyslové 
plochy začínají plnit i jiné funkce.

Je večer - černé mraky jdou,
jdou nad vodou, jdou pod vodou -

a teskná černá krajina
se pod nimi chvít začíná.

Je večer - mraky k městům jdou,
jež dřímou v mlhách nad vodou -

a k jejich věžím nehnutým
jdou krokem tichým, sehnutým.

„Večer teskné nálady“ Karel Hlaváček

Úkolem diplomové práce je revitalizace části holešovického nábřeží cestou jeho dostavby v 
místech potenciálního propojení levého a pravého břehu řeky.  Součástí řešení bude úprava 
nábřeží umožňující propojení dnes neprostupného území břehu a jeho navázání na okolní 
části čtvrti. Cílem je zhodnocení dnes chátrajícího území.
Řešené území trojúhelníkové formy je vymezeno ulicemi Komunardů, Na Maninách a Jateční 
a přilehlou částí levého břehu Vltavy. Práce navrhuje celkovou prostorovou i funkční koncep-
ci území. Stavebním programem je návrh polyfunkčního komplexu se zastoupením obytné 
funkce, řešené plochy parkové zeleně a přilehlé části nábřeží. Objem zástavby a funkční 
využití bude v intencích platného územního plánu hl. m. Prahy s přihlédnutím ke konceptu 
Metropolitního plánu.

Předmluva
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Příběh nábřeží
Dvacáté1 století bylo svědkem přerodu industriální éry do post industriální. Industriální éra si 
během devatenáctého století s sebou přinesla překotný růst měst. Města, která měla po sta-
letí formu určovanou obranným systémem, začala ztrácet svůj tvar. Nejdříve se zahušťovalo 
město uvnitř hradeb, poté za ochranným pásmem. Zbourání hradeb evropských měst kon-
cem 19. Stol završilo tuto expanzi. Nábřeží bývalo vždy odvrácenou stranou města, protože 
se sem stahovaly špinavé provozy, které potřebovaly vodu a provozy využívající řeku pro 
dopravu. Kvůli hrozícím povodním zde nebylo tolik residenčních budov. Bydleli zde hlavně 
chudí lidé a dělníci zaměstnaní v těchto oblastech.
Rozvoj průmyslových oblastí byl velmi překotný a oblasti, které si v městě zabral, byly po-
měrně rozlehlé. Koncem ½ 20. stol. však začaly tyto areály technicky i morálně stárnout. 
Provozní části se zmenšovaly, nepoužívané části začínaly pustnout. Náhradní provozy se do 
těchto rozpadajících se budov hledaly těžko. Opuštěné areály neznamenaly jen bezpečnos-
tí riziko, ale často si s sebou nesly i břemeno ekologické zátěže. Budovy nešlo tak snadno 
zbourat či využít pro jiný účel, protože si prostředí žádalo nákladnou asanaci. Během 2/2 20. 
stol. města pochopila, že obnova těchto areálů není problémem jen občanských iniciativ, ale 
žádá si zodpovědný přístup. Začal přerod měst z industriální do post industriálních. Hlavním 
tématem se stal udržitelný rozvoj a kontinuita těchto míst. Hledat pro ně nové využití, které 
by bylo i ekonomicky přínosné.

Nábřeží jako výsledek post-industriálního města
Nábřeží nebylo nikdy výsadou města, i ve starověku se stavěly první městské paláce dál od 
vody. Jako hodnotný městský prostor se začal vnímat až v 2/2 19. Stol, kdy byly populární 
„romantické“ vize města. Začínali se stavět protipovodňová opatření, a na vyvýšených nábře-
žích se začaly objevovat promenády s obytnými domy a honosnými budovami institucí. To 
byly první vlaštovky městských nábřeží. Většinu prostoru však stále zabíral průmysl a vodní 
doprava. Dopravní infrastrukturou pro továrny byly buď vlečky k železnicím, nebo vodní ces-
ty. Právě vodní doprava prošla během 2/2 20.stol také svou revolucí. Příchod unifikovaných 
kontejnerů zásadně změnil umístění přístavů. Přístavy se odpoutaly od svých domovských 
továren a začala se stavět velká překladiště na periferii za městem. Uvolnily se díky tomu ka-
pacity ve vnitřním městě, které sloužily jako nákladní přístavy továren a jejich zázemí. Využití 
tohoto průmyslového dědictví je zásadní pro udržitelný rozvoj města a vyžaduje stejnou 
péči jako jakýkoliv jiný zanedbaný průmyslový areál.
Architekt2 a urbanista Rinio Brutomesso zmiňuje tři body při této tranformaci: rekompozi-
ci, regeneraci a obnovu. Rekompozicí je myšleno zpřístupnění jednotlivých částí nábřeží. 
Přístavy jsou členěny na jednotlivé sektory, které jsou provozně odlišné, tudíž jsou odděleny. 
Propojení částí, které dříve sloužili pro obchod, logistiku, skladování i osobní dopravu umož-
ní lepší využití post – industriálního nábřeží a získání městského charakteru. Regenerací je 
míněno „vrácení do hry“. Je to snaha dát místu tu správnou funkci, která by mu umožnila se 
opět stát fungující složkou obce. Mnoho těchto míst se nachází ve vnitřním městě. To velmi 
usnadňuje jeho zaktivování. Pokud jsou tato místa příhodně situovány, nábřeží pak může 
dát naopak tvář celému městu. Posledním bodem, obnovou, se myslí obnova jednotlivých 
budov, případně zařízení. Často bývají tyto stavby z industriální éry památkově hodnotné a 
stojí za obnovu a zachování.
V Evropě je mnoho měst, kterým nábřeží určuje tvář města a které do jeho rozvoje investo-
vali čas i úsilí – např. ve Velké Británii (Liverpool, Glasgow, Cardiff), Francii (Le Havre, Dun-
kerque, St. Nazaire), Německu (Hamburg, Bremen, Kiel), Španělsku (Valencie, Malaga, Cadiz), 
Itálii (Janov, Benátky, Naplet, Trieste). Ne vždy úsilí přineslo úspěchy jako Doclands v Londý-
ně čí Port Vell v Barceloně, přesto znamenaly pro města velký posun.
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Obr. 1 – Londýn, Docklands; Rozsáhlý a komplexní projekt, který trval desítky let, nyní však nese své ovoce a 
dává tvář městu

Obr. 2 – Londýn, Docklands; Muzeum přístavu. Na nábřeží se nachází funkční mix i kontrastní kombinace 
nového a starého
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Paradigma městské vrstevnatosti
Výsadou2 nábřeží je skutečnost, že jsou pohledově exponované a vytváří městu tvář. Při 
zkoumání projektů nábřeží zjišťujeme, že jsou většinou velmi pestré. Mísí se zde různé funk-
ce i různé světy v různých částech dne. Správný projekt musí být jasně artikulovaný a šitý na 
míru danému prostředí, nelze jen převzít nápady z jiných úspěšných nábřeží a čekat divy. 
Spíše to dopadne jako když pejsek a kočička vaří dort. Vrstevnatost místa je výsledkem sou-
stavné a rozvážné stavební činnosti, která místo obohacuje. Kvalitu jednotlivých projektů na 
daném místě však prokáže až čas. Proto je důležité při dalším rozvoji reflektovat úspěchy či 
neúspěchy předchozích projektů. Nábřeží může být živou částí města, průřez nábřeží může 
poskytovat jak inovativní prvky, tak historické budovy a proměnná veřejná prostranství. Stej-
ně tak může být monotónním prostředím s replikami projektů, které byly navrženy někam 
jinam a v daném prostředí nebudou fungovat. Projekty nábřeží mohou snadno sklouznout 
do uniformity a jednotvárnosti obchodních center a převzatých developerských projektů. 
Během posledních 30 let proběhla v mnoha městech revoluce v transformacích nábřeží v 
obytné části města. Většinou to ale byla výsada větších měst, je tedy otázkou jak přistupovat 
k projektům v menších aglomeracích. Referencí z menších měst ještě není mnoho, správný 
přístup se tedy teprve hledá. Projekty, které již fungují je potřeba podrobit zkoumání odbor-
níky (ekonomy, urbanisty a plánovači, sociology) a vytvořit určitá vodítka a základní pravidla 
pro menší měřítko. Nábřeží se však nutně nemusí transformovat v pulsující městskou část, 
může se zde obnovit a inovovat původní užití.
Uskupení „Project for public spaces“  (PPS)3 se už 32 let zabývá vylepšováním nábřeží růz-
ných měst. Z jejich dlouholetých zkušeností vychází těchto pár bodů popisující fungující a 
živé městské nábřeží které se otvírá jak městu, tak vodě:

Veřejnost jako priorita
Nedávat přednost krátkodobě výhodnějším developerským projektům (nedávat předost 
krátkodobému rychlému zisku ale hledět na veřejně prospěšné cíle. Dávat přednost místním 
malým podnikatelům, udělat nábřeží lokální. Aby si místní obyvatelé vytvořili k místu vztah, 
aby si ho přisvojili. Místo si tak vytvoří identitu. Lidé si ho přisvojí, budou na něj hrdí a budou 
o něj pečovat.

Formulovat vizi, kterou si místní sami vytyčí
Vize není regulační plán, nevytváří ostré hranice a nevnucuje předepsané řešení. Je dobré 
když si občanská iniciativa sestaví seznam myšlenek a nápadů. Protože je vize adaptabilní 
a může být implementována postupně, je lepší začít malými zásahy jako experiment. To by 
mělo rozvířit vody širší veřejnosti a mělo by to vzbudit jejich zájem o přetváření nábřeží. Aby 
změny získaly důvěru obyvatel.

Diverzita míst a vrstevnatost
PPS zde formuluje pravidlo „Síla několika“. Než se snažit udělat nábřeží všude zajímavé, je 
třeba vytipovat pár míst a těm věnovat pozornost. Tato místa si musí zapustit kořeny a získat 
důvěru obyvatel. Obchodníci, obyvatelé, občanská sdružení a další zainteresovaní veřejní 
hybatelé definují užití a aktivity těchto lokálních center. Ideálně by se tak mělo vytvořit místo 
s pestrým využitím a mělo by se předcházet monofunkčním zónám. Místa pak budou mít 
svůj charakter, každé bude zaměřené trochu jinak – dle potřeb svých uživatelů. Nebude jim 
to však ubírat na jejich vrstevnatosti.
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Obr. 3 – Liverpool, Albert Dock; Tate Liverpool. V 80-tých letech byly doky rekonstruovány v kulturně zaměřené 
nábřeží. Město bylo v průmyslové éře významným zpracovatelem bavlny

Obr. 4 – Oslo, Aker Brygge; Nachází se zde výrazově bohaté uliční prostory, které vytváří přijemný pobytový 
prostor. Nábřeží, ač se stalo městskou zónou, neztratilo svou funkčnost. Přistav pro menší lodě pořád slouží a 
jsou zde zastávky přívozu (veřejné dopravy) který spojuje celý fjord i přilehlé ostrůvky.
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Propojenost
Jednotlivá místa musíme i přes jejich diverzitu pojmout jako celek, musí být součástí vize ná-
břeží. Je důležité vytvořit či najít červenou nit, která bude sjednocovat nábřeží. Propojenost 
a dostupnost minimálně pro chodce je základním aspektem fungujícího území. Průchozí 
nábřeží se širokou škálou aktivit spolehlivě propojí jednotlivá místa a podhrne jejich charak-
ter. Propojí se tak residenční části, parky, místa pro rekreaci i nákupy. To vede i k součinnosti 
veřejných i soukromých investorů.
Takovým příkladem propojení nám může být park Esplanade v Helsinkách. Tento liniový 
park využívá průhledů do centra i k zálivu a je přirozenou spojnicí obou míst.

Dostupnost
Ruku v ruce s propojeností jde také dostupnost. Je důležité, aby řeka patřila městu. Nábřeží 
by mělo být synonymem pro veřejný prostor. Developerské projekty, které si uzurpují nábře-
ží kazí celkovou hodnotu řeky pro město. Přístup přímo k vodě také ovlivňuje jak lidé budou 
nábřeží využívat: od plavání, lovení ryb, piknikování, posezení u kávy, ježdění na lodích či šla-
padlech až po krmení kachen. Pokud je nábřeží koncipováno tak, že lidé nemohou mít přímý 
fyzický kontakt s vodou, je příhodné element vody lidem nějak přiblížit, ať už fontánou či 
bazénem. Příkladem můžou být pláže podél pařížské Seiny, známé jako  Paris Plague

Development a vize občanů
Nábřeží je území pro město velmi cenné, proto by se zde neměla nechávat soukromým de-
veloperům volná ruka. Je důležité rozpoutat diskuzi mezi developerem a místními obyvateli 
a najít společnou řeč. Developerský projekt by neměl být v rozporu s vizí místních obyvatel 
či vytvářet bariéru.

Umožnit 24-hodinový provoz
Nábřežím velkoměst většinou nedominují bytové domy. Je zde mnoho lidí a život zde pul-
zuje i v noci. Konají se zde festivaly, koncerty, taneční večery, trhy ohňostroje. To vše jsou 
hlučné děje, které by neměli v residenční oblasti místo. Vysoká koncentrace bytové zástavby 
u nábřeží z určité části limituje děje, které se mohou na nábřeží odehrávat.

Používat parky jako spojnice míst, nikoliv jako místa samotná
Parky jsou ideálním místem pro rekreaci, bohužel svou formou omezují mnohé aktivity. Zku-
šenosti z měst jako jsou New York, Vancouver a Toronto ukazují, že spoléhat se na „všemoc-
nou zeleň“ nestačí. Důležité je udělat místa na nábřeží mnohovrstevnatá a živá. Fungující 
příklady můžeme vidět na nábřežích Helsinek, Stockholmu, Sydney a Baltimoru kde použili 
parky pouze jako spojnice jednotlivých míst a nedělali ze zeleně hlavní téma nábřeží. Strate-
gie míst s větší škálou služeb a užití se osvědčila lépe.

Navrhovat a dávat budovám program podporující veřejný prostor
Budovy na nábřeží by měli být přínosem pro veřejný prostor, ne ho okupovat. V ideálním 
případě by měli být kombinací veřejného a komerčního charakteru. Na nábřeží se s oblibou 
staví věžové domy jako dominanty. Vytvářejí však psychickou bariéru odtržení nábřeží od 
zbytku čtvrtě nacházející se za věžovým domem. Tyto domy bývají většinou bytového cha-
rakteru a ani parter většinou není přístupný veřejnosti a slouží privátním aktivitám.
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Obr. 5 – Helsinki, nábřeží Hernesaari; Veřejná sauna, tržnice, lidé si postupně osvojují bývalé industriální 
nábřeží.

Obr. 6 – Paříž, Most Alexandra III; Nábřeží je díky protipovoďnovému valu úv daném místě užší, proto je v 
návrhu JC Chobleta ozvláštněno pontony se zelení.
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Omezit osobní automobilovou dopravu
Nábřeží by mělo být přátelské k nemotorovým druhům dopravy. Cyklisti a chodci jsou důle-
žitou součástí dopravního mixu. Proto bývá časté rozšíření chodníku či vybudování cyklistic-
kých pruhů a rekreačních in – line drah na úkor silnice. Ve výhodě by měla být také městská 
hromadná doprava a zásobování místních obchodníků. Dopravní zácpy a parkoviště ubírají 
nábřeží na atraktivitě. Správně je koncipované nábřeží Benátek, Sydney, Helsinek a Stockhol-
mu, kde se člověk po nábřeží pohybuje stejně jednoduše jako po vodě.

Integrovat celosezonní aktivity do každého místa
Déšť ani zima není důvod pro to, aby bylo nábřeží pusté. Často právě na nábřeží vane vítr 
více než kde jinde. Vybavení a funkce nábřeží, které má co nabídnout i v době, kdy není zrov-
na modrá obloha, zaručují větší oblibu i ekonomickou výnosnost.

Ikonické budovy
Nábřeží by mělo mít také své dominanty. Ale nesmí jich být moc. Ideální jsou veřejné bu-
dovy, které podtrhují veřejný charakter nábřeží a slouží více účelům. Příkladem nám může 
být radnice ve Stockholmu, která je pulzujícím bodem na nábřeží. Je obklopena náměstím a 
parkem. Dvůr radnice je propojen skrz parter až na nábřeží, kde je molo. Odtud odplouvají 
vyhlídkové lodě. Radnice je tak otevřená na všechny směry a vytváří místo s charakterem, 
které přitahuje lidi.

Spravovat a řídit
Je třeba sledovat zpětnou vazbu, brát si z ní ponaučení a dle toho provádět změny. Efektivní 
řízené nábřeží reaguje i na situaci v sousedních čtvrtích, které mají na nábřeží také vliv. Je 
důležité tyto entity propojovat v jeden celek, např. pořádáním koncertů či výstav místních 
umělců či konáním lokálních trhů. Management nábřeží by se měl zajímat také o výnosnost, 
např. ve výhodném propojování komerčních a veřejných aktivit. Investice by měly přicházet 
jak z peněz města, tak z kapsy soukromých investorů.

Výše zmíněný Rinio Brutomesso formuluje také učité body které mají úspěšné transformace 
společné:

Pluralita
Pluralita funkcí přiřazená k danému místu, jejich obnova a vztah ke zbytku města. Nábřeží 
může mít různé tváře. Může to být dělící zóna mezi vodou a městem, může naopak potrho-
vat nedaleko ležící centrum města

Množství aktivit v transformovaných zónách
Mix funkcí v jednotlivých částech nábřeží (výrobní, komerční, residenční, volnočasé) dávají 
nábřeží pestrost a život v každé denní době. V severoamerických městech začíná na nábřeží 
dominovat trend „komerce a zábava“ který má však podle některých odborníků degradační 
účinky. Velké komerční struktury se za každou cenu snaží nalákat zákazníky na úkor veřej-
ného prostoru nábřeží i na úkor dalších funkcí. Určitou protilátkou proti těmto tendencím 
může například být:
• funkce a aktivity spojené s předchozím originálním využitím nábřeží (objevování mořské-
ho/říčního života, rybaření, navigace atd.) se záměrem zachování paměti místa
• citlivé umístění drobných výrobních aktivit, které jsou kompatibilní s daným prostředím. 
Využití budov, které už dříve sloužili výrobě a ke skladování.
• stanovení kapacit místa pro residenty, aby místo nebylo čistě pro turisty a návštěvníky, ale 
aby bylo adoptováno „místními“ a stalo se součástí města
• promyšlená síť cest, která spojuje jednotlivé aktivity
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Obr. 7 – Paříž, nábřeží Seiny; Letní projekt Paris Plagues se stal za mnoho let už fenoménem.

Obr. 8 – Paříž, nábřeží Seiny; Dle nových plánů Paříž koketuje s vytlačením automobilové dopravy z levého 
břehu.
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Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
Ten se skládá z:
• funkcí (kanceláře správy města, musea atd.) po boku soukromých provozů (hotely, komerč-
ní a zábavní podniky, restaurace)
• místa, obzlášť otevřená prostranství určená k setkávání (náměstí, cesty, parky, cyklostezky, 
promenády) společně s těmi, které kontroluje soukromý sektor (zahrádky restaurací, taneční 
parkety, hřiště atd.)
• „herců“ tedy ti, kteří poskytují jednotlivé služby a obsluhují provozy na nábřeží.
Spolupráce soukromého a veřejného sektoru je důležitá. Obnova těchto bývalých mono-
funkčních zon v mix funkcí dává lépší náhled na chování těchto investorů.

Vývoj dostupnosti nábřeží   
Důležité je vytyčit síť cest navazující na stávající město a udělat území prostupným. Dostup-
nost nejen pro pěší, ale také pro případná motorová vozidla, zásobování či městskou hro-
madnou dopravu. Rozumná je taky návaznost případně na vodní dopravu. S nábřežím také 
souvisí mosty či vyvýšené cesty, překonávání výškových úrovní. Celková pohodlnost místa 
také zavisí na těchto prvcích které usnadňují pohyb i orientaci v prostoru.

Podpora lodní dopravy  
Využití veřejné dopravy po vodě, strategické umístění jednotlivých zastávek a jejich návaz-
nost na další komunikace. Využití multimodální osobní dopravy.
Zvýraznit kvality přírodního prostředí nábřeží  
Zvýraznit kvality přírodního prostředí nábřeží a městských specifik tohoto přechodu. Využí-
vání průhledů na vodní krajinu, parky s prvky odpovídající tomuto prostředí, práce s řezem 
nábřeží a příhodnými aktivitami. Promenády kolem vodní hladiny, pilířů, zpřístupněná mola.

Udržování čistoty vody  
Je důležité se starat o čistotu vody, aby přinášela nábřeží kvalitu a pobytovou pohodu. Je to 
ruku v ruce svázané i s čistotou provozů na nábřeží.

Obr. 9 – Lyon, nábřeží Rhony; Revitalizace a tvorba liniového parku od zahr. architektů In Situ
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Nábřeží Holešovic a protějších břehů
Historie a morfologie
Během4 sedmi desítek let, přibližně mezi lety 1840-1910, vykázala Praha Vltavě na svém 
historickém území nekompromisně kamenné koryto, aby ji masa vody již neohrožovala 
záplavami a zároveň vytvořila nehybné zrcadlo pro okázalo zástavbu na nových nábřežích. 
Postupně zanikl periferní charakter novoměstského a staroměstského pobřeží s mlýny a 
koželužnami, lagunami a bočními rameny, který je na historických vedutách tak malebný a 
působivý. Žádné město nechce mít ve svém středu periferii, natož si ji pěstovat v místech, 
kde chce lukrativně stavět. 

Jenomže industriální pobřežní periferie se tehdy postupně posunula o něco níže po proudu. 
Nebyly to už ale malebné mlýny, koželužny, bělidla a barvírny, ale skladové areály, stavební 
dvory, betonárka, panelárna, parkoviště, přístavy s překladišti a skladišti, loděnice a další 
výrobní podniky. Ty však ve dvou desetiletích na přelomu 20. a 21. století postupně zanikly a 
zanikají, případně jsou vykazovány do ještě perifernějších lokalit. Historie se po sto letech ja-
koby opakuje. Osvobozené břehy Karlína, Libně, Holešovic a ostrovů mezi nimi se staly úze-
mím překotné developerské výstavby realizované i zamýšlené (River City, Rohan City, Dock, 
Prague Marina), případně byla zástavba původních osad a usedlostí nemilosrdně obětována 
nájezdům křižovatek a dalším stavbám soudobého dopravního komfortu (staré Bubny, staré 
Holešovice, Holešovičky a Pelc Tyrolka). Přesto však na březích řeky zbývá ještě dost hodnot 
stavebních, urbanistických i krajinných, které by neměly zaniknout jen proto, že o nich nikdo 
nevěděl nebo si je neuvědomil. 

Vltava v Praze pod Helmovským jezem
Helmovský5 jez je moderním prvkem, který nahrazuje tři velké jezy historické a svojí výškou 
sčítá jejich výšky, takže zvedá vodu až pod Staroměstský jez. To Vltavu v prvním velkém ohy-
bu mezi Mánesovým a Čechovým mostem monumentalizuje. Okolí těchto historických jezů 
bylo jakousi hospodářskou oblastí od středověku až do dob nedávných. Mlýny, manufaktu-
ry či další podniky tvořily na pravém břehu zajímavou enklávu, po které dnes najdeme jen 
několik uličních názvů. Plavební kanál vybudovaný na začátku 20. Století odděluje od řeky 
ostrov Štvanice, který má ještě dosti přirozených břehů, zejména na severní hraně. Umělý tok 
mezi ostrovem a Novým Městem, není příliš zajímavý, snad jen tím, že pod jezem je oživen 
kanoistickými drahami. Helmovský jez je mohutný, esovitě prohnutý, takže voda přepadá z 
výšky zhruba čtyř metrů strmě dolů za zvuků vyvolávajících respekt. Dlouhá vorová propust’ 
u pravého břehu působí stejně impozantně jako jez. Řeka mezi Hlávkovým mostem a mezi 
špicí Štvanice na km 49,85 je vlastně přirozeným tokem, kde se objevují i mělčiny a drob-
né nánosy. I holešovický břeh není strmým nábřežím, ale svahem s chudou vegetací. Břeh 
Štvanice byl kdysi přirozeným koupalištěm ve středu města. Hodnotu nesnižovaly ani vlaky 
na železničním mostě, neoficiálně nazývaným Negrelliho viaduktem, podle jeho tvůrce. 
Prastarý cestovod překonal plochou nivu Vltavy v úctyhodné výšce, která měla trati zajistit 
bezpečí proti velkým vodám od Masarykova nádraží až k vyvýšené ploše terasy v Holešovi-
cích. Tok pod Štvanicí je dnes místem Pražanům málo známým, přístup k řece je zde omezen 
ohradami a staveništi. Na pravém břehu postupně pohlcuje enkláva domů proporcí Titaniku 
starý přístav, známý z vedut jako romantické místo s nábřežím a plachetnicemi plujícími až 
k Labi a dále do Hamburku. Již stavbou Rakouské severozápadní dráhy bylo území pozmě-
něno, nad vjezdem do přístavu byl zbudován mohutný most a prostory nákladových kolejí 
a výtopen zasáhly až na břeh Vltavy. Holešovický břeh je zatím opuštěným prostorem až k 
výškovým budovám u Libeňského mostu, které naznačují, že zde dlouho nezůstanou samy. 
Prostor u Libeňského mostu je místem, kde byla Vltava výrazně změněna. 
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Obr. 10 – Praha, nábřeží; Čtyři schematická zobrazení situace řeky mezi Holešovicemi a Libní včetně obou 
přístavů, 1) ve druhé polovině 19. století před zahájením regulace řeky a stavby přístavů; 2) kolem roku 1900 
– vpravo dvouramenný přístav libeňský, vlevo holešovický; 3) z doby První republiky – zprava: libeňský přístav 
přestavěný na loděnici, vedle slepé rameno vedoucí od karlínského přístavu, slepé rameno uvažované pro 
výstavbu nového obchodního přístavu, nové řečiště, zcela vlevo holešovický přístav; 4) po zasypání slepého 
ramene vedoucího od karlínského přístavu v šedesátých letech.

Obr. 11 – Praha, Holešovické nábřeží; Bývalé loděnice Praga. Nyní je zde development Dock residence.
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Původní řeka tekla východněji a omývala patu Libně, židovskou osadu, kde koželuzi užíva-
li dobrodiní dostatku vody. Při postupném splavňování Vltavy bylo však koryto hlavního 
toku přeneseno směrem k Holešovicím, kde byl zbudován i bazén přístavu. Pozůstatkem 
původního členitého řečiště s mnoha ostrůvky a brodem, je říční rameno zvané Stará plav-
ba, bazén Libeňských loděnic a bývalého přístavu. Čtyři ostrovy v řece, jejichž půdorys na 
mapách vytvářel jakýsi hřebínek, do jehož severní mezery vtékala Rokytka, dnes již nena-
jdeme. Prostor přetíná Libeňský most – expresivní dílo dvacátých let, starý ještěr samotář, 
který má části betonové a části nasypané na ostrovy, most z prostého betonu s největším 
obloukem v místech, kde dnes již ani voda není. Zanikly i plochy u továrny Ruston, kde kdysi 
býval skluz pro spouštění lodí, překlenutý mostem dráhy. Když se stará Rustonka ocitla již 
zcela na suchu, byla v jejích dvorech opravna vozidel a místo, kde se vyráběly sestavy kolejí 
pro tramvajové křižovatky. Zanikla Libeňská loděnice, kde vznikaly lodě nákladní a osobní 
a některé její výrobky ještě dnes brázdí vody řeky mezi pražskými břehy. Utichl provoz v 
přístavech a jen názvy jednotlivých budov naznačují, že sem přicházelo zboží z dalekých 
zemí, které plulo nejprve po slané vodě do Hamburku a poté po Labi a Vltavě do srdce Čech. 
Zmizely nebo pomalu mizí koleje vleček složitě obkružující Holešovice, které jsou jakýmsi 
poloostrovem v záhybu řeky. Postupně zarůstající břehy s málo udržovanými navigacemi se 
vracejí do přírodního stavu, stejně jako břeh pod Bílou skálou, kde jen silniční doprava ruší 
klid rybářů. Nový železniční most šikmo vedený k toku řeky převádí trat’ z tunelů pod Bulov-
kou do Holešovického nádraží. Další most, Trojský, později Barikádníků, ukazuje místo, kde 
kdysi stály staré Holešovice. Hustě osídlené a zastavěné místo na břehu Vltavy zcela změnilo 
původní podobu. Stavba panelárny a později i nádraží smetla takřka vše. Nakonec nezbyla 
ani jistota čtveřice komínů Holešovické elektrárny, které byly rytmickým signálem při po-
hledu z Holešoviček či od Vltavy a nádraží Praha-Holešovice na vysokém náspu oddělilo 
město od řeky. Nový Trojský most míří z Holešovic na pravý břeh, kde začíná utěšený prostor 
Troje. Nejprve však musíme minout Trojský jez v km 45,69, kdysi hradlový, na zimu sklápěný, 
dnes pohyblivý s klapkami. Tento jez změnil spolu s plavebním kanálem místa, která byla po 
staletí volnou krajinou. Nikdo už nenajde malé rameno, které zasahovalo až k břehu Hole-
šoviček, a křivolaký náhon k Císařskému mlýnu v Bubenči přežívá ve zbytcích s vodou tem-
ně nehybnou. Tam, kde kdysi protékala část řeky a poháněla mlýnská kola, kde se brousily 
kameny a skla pro Rudolfa II. je upravený terén části Královské obory. Vždyť’ tady v rybnících 
končila voda z Rudolfovy štoly, která prorážela tvrdý hřbet Letné a zkracovala vltavskému 
praménku cestu z horní vody jezu Helmovského do vod v rameni u císařova průmyslového 
podniku. Tato část území byla prostřelena rovnou přímkou plavebního kanálu s inženýrským 
obloukem u Pobaby kde jsou dvě plavební komory. Kanál umožnil snadnou plavbu v úseku s 
velkým spádem a skalnatým dnem, podle jehož tvrdých prahů dostala, dle některých vypra-
věčů Praha své jméno.

Vltava by v tomto svém dolním pražském úseku neměla být jen překážkou, kterou je nut-
no překonávat dopravními stavbami, a neměla by být jen lemem dobře prodejných parcel. 
Měla by zůstat osou města s břehy trochu jinými než v úseku historické části Prahy. Tisíciletí 
geologického vývoje tvarování krajiny před příchodem lidí, a její kultivování staletími, které 
nebylo prosto přehmatů, by nemělo řeku a její okolí snížit k využití, které budou naši potom-
ci pokládat za nepříjemné.



19

Obr. 12 – Praha, Holešovické nábřeží; Maniny. Pohled od Libně na rozlehlou říční nivu dosud náležející k 
holešovickému břehu (1923).

Obr. 13 – Praha, Karlínské nábřeží; Pohled z budovy hotelu Olympic (1986) na plochu vzniklou po přeložení 
Vltavy spojením holešovických Manin, zasypaného karlínského koryta řeky a Rohanského ostrova. V pozadí 
vpravo budova KOVO u Libeňského mostu v Holešovicích, v popředí tovární areál Rustonky, vlevo průhled 
Sokolovskou třídou. Nyní zde má vyrůst developerský projekt Rohan City.
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Rohanský ostrov a Maniny
Území6, kterému se dnes říká Rohanský ostrov, již není ani původním ostrovem toho jména, 
ani ostrovem jako takovým. Jde o rozsáhlou část karlínského pobřeží, která se po desetile-
tích, kdy ležela ladem bez smysluplného městského využití, stala zájmovým územím deve-
loperů. Čtveřice ostrovů vroubících karlínský břeh jižně od ostrova Štvanice vznikla z povod-
ňových nánosů. V 17. a 18. století byly břehy ostrůvků zpevněny a jejich plocha postupně 
využívána i k různým hospodářským činnostem, zejména k provozování mlýnů. Ostrovy 
měly své soukromé majitele, podle nichž se nejen nazývaly, ale také svá jména proměňo-
valy. Rohanskému ostrovu zůstalo dodnes jméno podle majitele Josefa Rohana, pražského 
měšt’ana a tesařského mistra, který jej vlastnil po roce 1850. Ostrov je ovšem známý a v řadě 
plánů nazývaný Köpplův podle majitele předchozího. Rohanského ostrova se na východě 
dotýkal ostrov Jerusalémský, nazvaný zas podle majitele Leopolda Jerusalema, kterému pa-
třila karlínská kartounka využívající ostrov v 1. polovině 19. století jako bělidlo. Oba ostrovy, 
Jerusalémský a Rohanský, nazývané pro zjednodušení jménem druhého z nich, využila po 
roce 1870 Společnost Rakouské severozápadní dráhy nejen pro vedení úseku své trati mezi 
koncovým osobním nádražím na Těšnově a Karlínem, ale též pro své zázemí a později pro 
nákladové nádraží. Na říčním rameni právě mezi Rohanským ostrovem a karlínským břehem 
byl již od roku 1822 v provozu Karlínský přístav, který měl především obchodní a nákladní 
charakter. Zásadní změnou pro Karlín byla velkorysá regulace hlavního vltavského koryta 
mezi lety 1923–1929, kdy bylo z důvodu lepší splavnosti, zkrácení trasy a zrychlení průtoč-
nosti přeloženo blíže Holešovicím. Tehdy Karlínský přístav, jehož hlavní funkci převzaly již 
dříve přístavy holešovický a libeňský, ztratil smysl a byl zrušen. Rovněž nákladové nádraží 
na Rohanském ostrově vybudováním centrálního pražského nákladového nádraží na Žiž-
kově pozbylo velkou část své funkce. Drážní pozemky na Rohanském ostrově však byly ČSD 
využívány i po zrušení těšnovského nádraží i osobního provozu na této trati v roce 1972, a to 
přibližně do první poloviny osmdesátých let 20. století, do kdy byla trat’ průjezdná od Libně, 
dolního nádraží Rozsáhlá oblast říční nivy zvaná Maniny, která původně patřila k holešovic-
kému území, byla po regulaci řeky částečně zabrána novým říčním korytem a částečně spo-
jena s územím Rohanského ostrova. Tak přišel někdejší ostrov o dotek řeky na severovýcho-
dě a navážkami na místě vysušeného starého koryta při pobřeží Karlína byl spojen i „suchou 
nohou“ s ostrovem Libeňským a Libní samotnou. Říční rameno, na kterém mezi Rohanským 
ostrovem a Karlínem byl původně provozován Karlínský přístav a které bylo i po přeložení 
vltavského koryta zachováno jako vodní spojka s Libeňským přístavem, bylo zasypáno v po-
lovině padesátých let 20. století. V dalších desetiletích po roce 1930 se stalo rozlehlé území 
karlínského pobřeží, nazývané zjednodušeně Rohanským ostrovem, ale tvořené spojenými 
historickými ostrůvky a zasypanými říčními rameny, územím skládek, skladišt’, odstavných 
parkovišt’, betonárky, zkrátka neutěšené industriální divočiny. Sem byla například vyvážena 
vytěžená zemina ze stavby metra. Před zraky zvědavců byla oblast ukryta za vysokou ohra-
dou a bariérou z neproniknutelných houštin tak dokonale, že běžný obyvatel Prahy si exis-
tenci tohoto rozsáhlého prostoru v blízkosti centra ani neuvědomoval. Kdo si nechtěl zahrát 
na honěnou či schovávanou s nočními i denními hlídači skladových a dalších areálů, sem 
neměl důvod chodit. Nicméně právě v této době se na stolech pražských plánovačů rodily 
vize světlé budoucnosti Rohanského ostrova jako veřejného sportoviště, oázy oddechu a kli-
du navíc spojené lávkou přes Štvanici i s Holešovicemi. Na kultivaci ostrova však v minulém 
režimu nedošlo. Zato v první polovině 90. let již bylo jasné, že ladem ležící pozemky Rohan-
ského ostrova jsou pro budoucí developerské podnikání pravým pokladem. Od roku 1998 se 
intenzívně připravoval projekt River City Prague. Jde o rozsáhlou výstavbu čtyř mohutných 
kancelářských budov, hotelu a dvou obytných budov na pozemcích mezi Rohanským nábře-
žím a Vltavou východně od Negrelliho viaduktu. Právě toto území je autentickou plochou 
bývalého Rohanského ostrova. 
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Obr. 14 – Praha, Karlínské nábřeží; Pohled na Karlínský přístav kolem roku 1905. Karlínský přístav byl v provozu 
od roku 1822. Zásadní změnou pro Karlín byla regulace hlavního vltavského koryta ke konci 30-tých let 20 stol. 
Funkci přístavu poté převzal Holešovický a Libeňský přístav.

Obr. 15 – Praha, Karlínské nábřeží; Pohled na Rohanský ostrov od Holešovic přes východní cíp Štvanice (1957) 
, v danou chvíli obsypaný koupajícími se Pražany. Z tohoto pohledu dnes již za bariérou komplexu River City 
Prague starý Karlín nezahlédneme.
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Holešovický a Libeňský přístav
Tyto7 dva pražské přístavy k sobě pojí jak bezprostřední sousedství, tak i totožná doba vzniku 
a téměř totožná doba zániku, příp. proměny. Řeč je o libeňském a holešovickém přístavu. Za-
tímco holešovický přístav se svým půdorysným řešením za více jak sto let své existence tolik 
nezměnil, původní libeňský přístav se v současném terénu již tak jasně nerýsuje. V současné 
době probíhá v místech areálů obou přístavů stavební činnost, která se snaží proměnit tyto 
svědky lepších časů vltavské plavby v luxusní rezidenční čtvrti. Na konci osmdesátých let 19. 
století disponovala Praha dvěma přístavy: zimním přístavem v Podolí určeným pro plavbu 
na horní Vltavě a zimním a obchodním přístavem v Karlíně, které svou kapacitou nestačily 
požadavkům loďařů a plavebních společností8. Žádoucím řešením bylo zřízení ochranné-
ho a obchodního přístavu v Praze. V argumentech se úsilí o splavnění Vltavy a zřizování 
plavebních komor a přístavů opíralo mimo jiné o předpoklad rozkvětu říční lodní dopravy 
v důsledku tehdy předpokládaného zřízení kanálu Dunaj-Labe9. Jako nejvhodnější místa 
byla odborníky na splavnění Vltavy vytipována Královská louka na Smíchově a Holešovická 
planina. Konkurenční touha po zřízení vlastního přístavu však byla patrná i mezi zastupiteli 
obce Libeň v čele se starostou Josefem Voctářem, která již roku 1885 vydala reprezentativ-
ní spisek, který propagoval zřízení přístavu na území obce. I ve zde uvedené argumentaci 
hrála idea napojení Prahy na kanál Dunaj-Labe důležitou roli. Kromě toho však zastupitelé 
obce argumentovali zcela věcně rozvojem libeňského a vysočanského průmyslu. Na základě 
přání libeňské obce bylo v roce 1887 prozkoumáno pobřeží Libně s ne zcela uspokojivým 
výsledkem, nebot’ bylo zjištěno, že „tam založení úplně chráněného přístavu obchodního s 
velikými obtížemi spojeno jest a jen v rozměrech skromných provést by se dalo 10“ Přestože 
se snaha hlavního města nadále soustředila na založení jediného ústředního přístaviště v 
Holešovicích, libeňské zastupitelstvo od záměru zřízení vlastního přístavu neustoupilo a jak s 
velkými finančními obtížemi, tak ve skromných rozměrech ho nakonec nechalo vybudovat.

Holešovický přístav 
Dřívější realizace se dočkal důležitější projekt podporovaný městem Prahou a c. k. místodrži-
telstvím. Holešovický přístav postavený v letech 1892–1894 byl určený až pro 170 labských 
lodí. Postavila ho firma Vojtěcha Lanny a náklady na jeho výstavbu dosáhly výše 1.230.000 
zlatých. Pro potřeby přístavu byl připraven projekt napojení na železnici, přičemž stavba 
prodloužení dráhy započala roku 1906 a byla dokončena roku 191011. Z roku 1906 pochází 
dodnes zachovaný soubor secesních budov přístavu i nádraží, jehož tvůrcem byl architekt 
František Sander12. V letech 1923–1927 došlo k přesunu říčního koryta Vltavy ve směru k 
Holešovicím, zmíněná úprava přiblížila řeku blíž k přístavu. Na kose přístavu vzniklé výraz-
ným zmenšením poloostrova byla v letech 1926–1928 vystavěna budova veřejného skladiště 
podle projektu architekta Františka Bartoše13. S menšími obměnami zůstal přístav zachován 
až do doby nedávno minulé. První dekáda 21. století však přinesla konec dosavadní po-
době holešovického přístavu. I když nad samotnými objekty přístavu (Sander, Bartoš) byla 
ustavena památková ochrana, stal se celý areál místem realizace projektu Prague Marina. 
Postupné zastavování areálu odstartovala v roce 2008 realizovaná první etapa výstavby 
obytných domů luxusního bydlení, do současnosti byla realizovaná část druhé z celkem pěti 
etap výstavby. Za realizací projektu stojí společnost Prague Marina, a.s., patřící do skupiny 
Lighthouse Group.
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Obr. 16 – Praha, Holešovické nábřeží; Holešovický přístav v době čilého provozu (1923) .

Obr. 17 – Praha, Holešovické nábřeží; Holešovický přístav po dostavbě obytného souboru Prague Marina (2010). Bohužel 
zde tak vznikla další soukromá rezidenční čtvrt’, kde se člověk přicházející odjinud, cítí jako vetřelec. Naopak, upravený veře-
jný „obytný“ prostor, jakých je v Praze stále nedostatek, by měl být podmínkou pro schválení výstavby přiměřené objemem 
i rozsahem.



24

Analýza místa

Analýza Územně analytických podkladů
FUNKCE – na pozemku se nachází dle územního plánu všeobecně smíšené území, zeleň 
městská a krajinná a území parku. Reálně je však prostor  v  neutěšeném stavu. Nachází se 
na něm park s hřištěm, zbytek území však zabírají skladové plochy, autobazar, komunální 
služby, sběrné suroviny a provizorní budovy skladového charakteru. Na nároží ulic Na Mani-
nách a Jateční stojí jednopatrová obytná budova. V nejbližším okolí vyhrazeného území jsou 
zóny všeobecně obytné a obchodní. V docházkové vzdálenosti se nacházejí divadla, galerie i 
budoucí radnice.
VÝŠKY BUDOV – výšky budov v území jsou variabilní od přízemních budov (6m a méně) ve 
vnitroblocích, které občas vyhřeznou i podél uliční čáry až po výškové domy tvořící bránu 
Libeňského mostu (80m). Bloky však většinou tvoří pětipatrové činžovní domy z 20-30 let. V 
bezprostřední blízkosti pozemku ulice Komunardů   stojí zeď areálu Pražské tržnice. Za ní se 
nachází přízemní a jednopatrové budovy ( 6 – 10m). Do ulice Jateční se obrací  kromě pří-
zemních budov garáží a skladů  i  jeden činžovní dům o 3 patrech (cca 21 m) a nový bytový 
development dosahující výšky 4 + 2 ustupující patra (cca 22m). Přímo na řešeném území se 
pak nachází pouze jeden jednopatrový činžovní dům (cca 14m) a rozeseté přízemní utilitární 
budovy.
PARTERY – Partery budov podél rušnější ulice Komunardů jsou tvořeny obchody, restaura-
cemi a drobnými službami. Ulice Jateční, která dotváří vymezený trojúhelník, má však parter 
veřejnosti otevřený jen někde, protože na ní mnoho domů nestojí.
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PAMÁTKOVÁ OCHRANA – území se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace 
v hl. m. Praze. V bezprostředním okolí pozemku jsou jatka, nynější Pražská tržnice (1893), 
evidovaná jako Nemovitá kulturní památka. Dále pak v blízkosti stojí  továrna na vodoměry 
(1910) i některé prvorepublikové činžovní domy, které jsou rovněž evidovány jako Nemovi-
té kulturní památky. Historicky důležitá je také kompoziční osa ulic Komunardů a Dělnická, 
která určovala vývoj této části Holešovic. Ulice Dělnická ústí na Libeňský most, který bude 
pravděpodobně vyhlášen Nemovitou kulturní památkou. Věc je nyní ve správním řízení. Na 
řešeném území se nenachází žádný památkově chráněný objekt. Většina objektů má mizi-
vou hodnotu. Ze stávající zástavby stojí za povšimnutí dvoupatrový nárožní obytný dům na 
křížení ulic Jateční a Na Maninách. Zajímavé je také silo v cípu řešeného trojúhelníku.
DOPRAVA – trojúhelník pozemku je obepnut ulicemi Komunardů, Jateční a břehem Vltavy. 
Zasahuje do něj ulice Na Maninách. Nejfrekventovanější je ulice Komunardů, která je komu-
nikací II. třídy. Vedou po ní trasy tramvají i autobusových linek MHD. Ulice Jateční je také ko-
munikací II. třídy, je však klidnější. Jízdní pruhy jsou rozděleny zeleným pruhem. Komunikace 
díky své šířce umožňuje parkování po obou stranách. Komunikace se však po křížení s ulicí 
Na Maninách zužuje. Ulice Na Maninách je komunikací III. třídy.  Podél břehu Vltavy  vede  
cyklostezka (A1) patřící do Generelu cyklistických tras hl. m. Prahy.
LIMITY – na pozemku se nenachází žádné významnější limity a omezení. Území je v případě 
povodně  chráněno mobilní stěnou.
PROBLÉMY – Frekventovanější ulice Komunardů vytváří hluk a znečištěné ovzduší. Území se 
nachází v zastavěném území s deficitem parků. Problémy mohou vzniknout také v kumulaci 
zájmů s vazbou na Vltavu. V okolí je  nedostatek parkových ploch.
HODNOTY – Většina území je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Místo má potenciál kvůli kontaktu s 
nábřežím a pohledové exponovanosti z ulic Bubenské nábřeží a Komunardů.

SWOT ANALÝZA :

S W

O T

- hodnotné území, prakticky bez zá-
stavby
- většina řešeného území ve vlastnictví 
hl. m. Prahy
- v sousedství Pražské tržnice
- dobrá občanská vybavenost v do-
cházkové vzdálenosti
. kontakt s Vltavou

- zvýšený hluk a smog z ulice Komunardů
- roztříštěné okolí, složitější návaznost na 
kontext
- nedostatek zeleně
- záplavové území

- Zvýšený zájem veřejnosti o městské 
nábřeží
- záměr mostu z Holešovic do Karlína
- dominanta u zamýšleného mostu
- pohledově exponované území ležící 
na kompoziční ose Dolních Holešovic 
Komunardů
- uzel, kde se střetává kompoziční osa 
Komunardů s Vltavou
- po povodních nové investice, zvýšená 
atraktivita území
- součást řešeného území i potřebná 
parková plocha

- kumulace zájmů s vazbou na Vltavu
- nekoncepční zástavba okolí
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1842 - Stabilní katastr

1930 - Zastavovací plán Prahy

1938 - Orientační plán Prahy
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Ortofoto - 1953

Ortofoto - 1975

Ortofoto - 1996
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ÚZEMNÍ PLÁN – Většina území je označena jako území Všeobecně smíšené. Levá část, přilehlá ke k ulici Ko-
munardů, je označena jako Zeleň parková a pravý cíp trojúhelníku, kde  ulice Na Maninách dobíhá k řece, je  
označena jako Zeleň městská a parková. V bezprostředním okolí pak převládá funkce Obchodní a všeobecně 
obytná.

METROPOLITNÍ PLÁN – Až na park u křižovatky Komunardů a Na Maninách je území označeno jako zastavitelné 
s regulací na 6 NP. Ve výkresu Veřejně prospěšných staveb a asanací je pak vyznačen most směrem na Karlín. 
Ten se objevuje jako záměr už na historických mapách z 20 let minulého století.
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Vize projektu je vytvořit polyfunkční komplex, který bude zapadat do charakteru Holešovic a 
zároveň nebude vytvářet bariéru podél nábřeží. Vytvořením dostatečně prostupného bloku 
se chci vyvarovat uzrupování nábřeží, jak to dělají jiné developerské projekty v této oblasti. 
Zároveň je důležité ctít charakter území i stávající stav, ač je neutěšený. Vycházel jsem ze 
stávajícího parku, který je ukotven jak v územním tak i v metropolitním plánu. Je důležité 
udržet zeleň v území, které trpí právě pro nedostatek zeleně. Cenné jsou také pro tento park 
vzrostlé stromy, které na tomto místě rostou desítky let a jsou autentickým svědkem roz-
voje Holešovic. Pozornost je také třeba věnovat domu, který na tomto místě stojí a má také 
svou historii. Ctít je třeba i pozůstatek vápenky, který se nachází dál po proudu řeky a vytváří 
zajímavou dominantu u kraje vody. Ctít je třeba i vztahy k okolí. Ulice jsou naddimenzované, 
mohou za to vlečky, které se v tomto průmyslovém území nacházely. Blízkost nádraží vnímá-
me i zde. Lidské měřítko lze těmto ulicím navrátit pomocí zeleně a vhodně artikulovaného 
uličního parteru. Důležité pro mě bylo i vytvoření dominant směrem k řece, odkud očeká-
vám pohledovou exponovanost vzhledem už k dříve zamýšlenému propojení s Karlínem. 
Koncept využití divokosti zeleně nábřeží bezprostředně přilehlého k vodní hladině a zároveň 
respekt k protipovodňovým opatřením se v projektu objevuje také.

Už od počátku jsem pracoval s rozdělením území na různě otevřené bloky. Původně jsem 
však zamýšlel, že blok definovaný starým domem by byl také otevřený. Ze strany ulice Jateč-
ní by ke starému domu nová zástavba nedobíhala a nechala by zde mezeru, která by nevy-
tvářela tak tvrdou konfrontaci nového a starého a zároveň by ponechala průhled směrem k 
vodě. Křídlo, které blok uzavírá z druhé strany, by totiž bylo jako mostová konstrukce, nebo 
by ji vynášelo jen pár podpor a vytvářelo by podobně jako křídlo Slovenské národní galerie 
nerušený průhled na řeku. Dále jsem ve druhém, větším bloku, zamýšlel vytvořit u řeky malý 
objekt tančírny, který by vytvářel solitér v otevřeném bloku. Tvořil by tak parafrázi na Holešo-
vické vnitrobloky, které jsou plné stavbiček nejrůznějšího druhu a tvoří tak barvitost a cha-
rakter čtvrti. Křídla původního návrhu více doléhala k vodě a netvořila tak velkorysý prostor 
pro průhledy ze stran. Projekt se tak ubíral směrem více pocitově uzavřeného vnitrobloku, 
který z jedné strany tvořila voda. Také pasáž do parku byla jen jedna. Co se týká funkčního 
členění, už od počátku jsem zamýšlel mix bydlení a kanceláří. Při tvoření dominant vznikla 
jedna vysoká budova, která se zdála být ideální pro hotel vyšší třídy. Lidé by tak mohli ocenit 
výhled podél vody směrem letenské pláni a hradu a zvýšila by se tak developerská lukrativ-
nost k záměru. Funkční členění administrativy a bydlení mělo být i děleno i vertikálně, kde u 
rušnější ulice Komunardů měla být administrativa jen v nižších patrech a v ustoupených pak 
luxusní mezonety. Ukázalo se, že vzhledem k objemové nehospodárnosti tohoto konceptu 
je tato myšlenka nereálná. Oddělená komunikační jádra pro administrativu a bydlení by 
zabírala příliš mnoho prostoru. Dále také vytvářím druhý blok na vedlejší parcele přes ulici 
Na Maninách. Ten hmotově dotváří celou kompozici. Jedná se také o kombinaci bydlení a 
administrativy. Bydlení zabírá slunnou jižní stranu bloku orientovanou k vodě.

Vize

Postup práce - varianty

Návrh
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Postup práce - varianty
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Urbanistický koncept

Území je vymezeno ulicemi Komunardů, Na Maninách a Jateční a přilehlou částí levého 
břehu Vltavy. Ulice Komunardů, která patří k hlavní kompoziční ose dolních Holešovic, je z 
těchto komunikací nefrekventovanější a jezdí zde i tramvaje. Je také velmi široká, proto zde 
už vznikla část aleje. Tuto alej jsem doplnil po celé délce a přidal novou zastávku tramvaje. 
Lidé to budou mít blíže nejen do nově vznikající bytové zástavby, ale zlepší se i dostupnost 
ke komerčním a kulturním službám nacházejícím se na východní straně bývalých jatek, 
nynější Pražské tržnice. Ulice dostane díky aleji lidské měřítko a celkově získá na kvalitě díky 
parteru nově vznikajících budov a parku.
Ulice Jateční je rozměrově také velkorysá. Tento rozměr zdědila po bývalé vlečce, která tudy 
kdysi vedla. Kultivoval jsem stávající koncept uličního řezu a doplnil čtyřřadou alejí. Upros-
třed se nachází poměrně široký zelený pruh s pěšinou pro venčení psů. Vznikají tak čtyři 
pruhy pro podélné parkování, každý po jedné straně obrubníku.
Ulice na Maninách je slepá, dříve to bývala pouze účelová komunikace k vápence a 
rekreačnímu přístavu. Tento rekreační přístav jsem přesunul k molu u vápenky a protáh-
nul komunikaci až těmto místům. Slouží tedy jako bezbariérový přístup k náplavce na 
jedné straně a na straně druhé vede do hromadných garáží. Vzhledem k nízké frekven-
tovanosti jsem z této komunikace udělal komunikaci smíšenou. Podél nábřeží pak vede 
široká promenáda, která slouží především pro chodce a cyklisty. Také zde občas projede 
zásobování pro parter a taxíky k hlavnímu vstupu do hotelu.

Koncept dělí území na čtyři pomyslné dvory. Každý z nich je charakteristický svou mírou 
otevřenosti. V největším z nich se nachází park, který vznik revitalizací parku původního. 
Využívám zde potenciálu vzrostlých stromů a zachovávám tak paměť místa. Bourám však 
zdi parku a otvírám ho do ulic. Pomyslné vymezení tvoří kolonáda, která dělá límec korunám 
stromů a v průhledech zve do prostoru této městské zahrady. Kolonáda také dobře poslouží 
nejen jako přístřešek pro lidi čekající na nově vzniklé tramvajové zastávce ale i jako parafráze 
podloubí pro parter domů vymezující tento dvůr po zbylých dvou stranách.
Druhý největší dvůr je vymezen ze tří stran novou zástavbou, čtvrtou však hraničí s řekou. 
Zástavba je však dostatečně propustná a lidé se sem mohou dostat ze všech tří stran. Z 
východní i západní strany tuto propustnost tvoří uskočený parter. Ze severní strany sem mo-
hou lidé fluktuovat dvěma pasážemi, které tento dvůr spojují s parkem. Tento dvůr je také 
pobytový, tvoří ho parkové úpravy, ale především má kontakt s nábřežím. Kvůli umístění 
mobilních protipovodňových zábran se sice nachází na vyvýšené úrovni, s náplavkou ho 
však spojují schodiště. Dvorem probíhá široká promenáda, která propojuje ulice Bubenské 
nábřeží a Na Maninách.
Tato promenáda nás provede i třetím, nejmenším dvorem, který je vymezen zástavbou 
pouze ze dvou stran, třetí opět tvoří nábřeží. Navazuje na bezbariérový přístup k vodě, který 
tvoří zpevněná komunikace vedoucí ke zbytkům bývalé vápenky, která tvoří zajímavý monu-
ment v nově rekultivovaném nábřeží.
Poslední čtvrtý dvůr je vnitroblok v pravém slova smyslu, slouží pouze utilitárně k potřebám 
uživatelů domů. Kromě nové zástavby je také vymezen stávající jednopatrovou budovou. 
Celý návrh pak hmotově dotváří ještě jeden blok na východě, který je koncipovaný jako 
druhá etapa výstavby.

Výsledný návrh
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Domy jsou městu otevřeny svým parterem. Nedílnou součástí těchto hmot je i kolonáda, 
která z části slouží jako podloubí. Kolonáda také vymezuje nově revitalizovaný park s po-
bytovou plochou uprostřed. Domy jsou hmotově tvořeny tak, aby měřítkem zapadaly do 
Holešovic. Nově navržené budovy mají tři normální patra a dvě ustupující. Ustupující patro je 
koncipováno odlišněji a vytváří dojem domu na domě. V místě kde se nachází stávající starý 
dům, se zástavba z jedné strany snižuje pro plynulou návaznost. Výjimku tvoří dominanty, 
které převyšují standartní výšku a dotvářejí barvitou kompozici. Tyto dominanty jsou orien-
továny především směrem k vodě, odkud očekávám podhledovou exponovanost vzhledem 
k plánovanému budoucímu propojení s Karlínem. Do návrhu jsem ideově pěší lávku zahrnul. 
Důležitá je také dominanta v místě, kde se ulice Bubenské nábřeží otáčí do ulice Komunardů, 
jedné z hlavní kompoziční osy Holešovic. Zároveň je pod touto stavbou uskočený parter, 
který zajišťuje návaznost na promenádu podél nábřeží. Jednotlivé stavby i kolonádu kolem 
parku spojuje lícová cihla, která Holešovicím není cizí. Tento obklad svou strukturou, velikosti 
i haptičností vytváří lidské měřítko a podtrhuje charakter místa. Hlavní části budov tvoří cihla 
červenohnědého odstínu, kterou můžeme najít např. na vedlejších bývalých jatkách. Horní 
části budov jsou tvořeny cihly vápenné šedi. Kolonádu tvoří cihly kaštanové barvy, kterou 
můžeme vidět např. na komínech nedaleké bývalé továrny na vodoměry.
Nedílnou součástí návrhu je i nábřeží, které volně navazuje na náplavku. Zde jsem se snažil 
zachovat původní dřeviny a divokost břehu. Zároveň jsem vytvořil prostupnost pomocí pě-
šiny a určitých kumulativních bodů. Jeden z nich se nachází pod budovou hotelu. Zde jsem 
navrhnul výběžek, který je zpevněn ze stran betonem, aby neerodoval. Nachází se na něm 
zemina a intenzivní travní porost, který poskytuje místo pro piknik či jinou relaxaci, který by 
na strmém svahu břehu nebyl možný. Dalším  středobodem je oblast v okolí vápenky, kde 
se bude nacházet i přístav pro rekreační lodě. Vápenka sama o sobě vytváří svou bizarností 
středobod zájmu. Její funkce však může být adaptována ke kulturním účelům.

Soubor staveb jsem označil jako domy A-F. Dva z nich (A+D) jsou administrativní budovy, 
dále se zde nachází hotel (F) a největší zastoupení má bydlení (B+C+E). Bytové sekce obsa-
hují vzhledem ke své poloze spíše byty většího standartu. V ustupujících podlažích se pak 
nachází luxusní mezonety. Fasáda je členěna vystupujícími lodžií, která je parafrází na ryzali-
ty, v Holešovicích tak časté. Dům je rytmicky členěn po obou stranách, tam kde se ryzalit na 
jedné strany vysune, uskočí fasáda na druhé straně. Ustupující patro pak poskytuje slunnou 
terasu na jižní stranu, kde propojení s jídelnou mohou obyvatelé domu v letních měsících 
spokojeně stolovat. Administrativní my jsou řešeny převážně jako open space, ovšem s mož-
ností provozu odděleně pro různé firmy. V rozlehlejším administrativním domě (A) se očeká-
vají větší firmy, proto se také nachází oddělené sekce pro vedení. Budova hotelu (F) je také 
vzhledem ke své poloze vyšší třídy a obsahuje jak pokoje, tak luxusní apartmány poskytující 
uživatelům výhledy do okolí. Parter všech budov obsahuje komerční prostory se zázemím. 
Uprostřed budovy B se nachází i restaurace, která se otevírá jak na nábřeží, tak do parku a 
zvyšuje vybavenost místa. V přízemí směrem do uzavřeného vnitrobloku se pak v bytových 
domech nacházejí byty s vlastní zahrádkou (C) a studia (E). Jelikož se stavba nachází v bez-
prostřední blízkosti Vltavy, je povoleno kvůli výtlaku vody jenom jedno podzemní podlaží. Z 
tohoto důvodu jsou hromadné garáže řešeny jako společné. K výpočtu parkovacích stání byl 
použit výpočet a redukce dle nových PSP.

Architektonický koncept

Struktura domů
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Konstrukční výška obytných prostor je 3,4 m, parteru a administrativních prostor pak 4,53m. 
V uskakujících patrech mají administrativní budovy konstrukční výšku 3,75m. Nosná kon-
strukce objektu je navržena jako železobetonová kombinovaná, založená na základové 
desce. Základy jsou tvořeny jako bílá vana z důvodu tlaku podzemní vody. Nosný systém 
vychází z modulu parkovacího stání a je dimenzován na rozpon 8 m. Nosné stěny a sloupy 
jsou orientovány příčně. Prostorové zavětrování konstrukce je zajištěno nosnými stěnami 
kolem vertikálních komunikačních jader. Schodiště jsou navržena monolitická železobetono-
vá. Obvodové železobetonové stěny jsou zatepleny minerálními deskami. Vnější povrchovou 
úpravu fasády tvoří obklad lícovou cihlou. Okenní rámy jsou hliníkové v uhlově černé barev-
né úpravě. Větrání garáží bude nucené a schodišťové prostory budou větrány nuceně přet-
lakově (CHÚC). Strojovny VZT, nádrž na sprinklery a zdroj tepla (výměníková stanice) budou 
umístěny v podzemním podlaží objektu, předpokládá se nízkoteplotní vodní vytápění.

Konstrukčně technické řešení



AXONOMETRIE

36



LETECKÁ PERSPEKTIVA

37



38



39



ŠIRŠÍ VZTAHY
0 40 80 120

40



A - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
B - BYTOVÁ DŮM
C - BYTOVÝ DŮM
D - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
E - BYTOVÝ DŮM
F - HOTEL

G - BYTOVÝ DŮM (DRUHÁ ETAPA)
H - ADMIN. BUDOVA (DRUHÁ ETAPA)

A

B

F

C

D

E
G

H

BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ

KO
M

U
N

A
RD

Ů

JATEČNÍ

N
A

 M
A

N
IN

ÁC
H

0 20 40 60
FUNKČNÍ PLÁN

41



SITUACE S ŘEŠENÍM PARTERU 0 10 20 30

42



GARÁŽE
M 1:500

0 10 20 30

43



44

PARTER
ADMIN. BUDOVA„A”
M 1:250



45

KLASICKÉ PATRO
ADMIN. BUDOVA„A”

M 1:250
0 4 8 12



46

USTUPUJÍCÍ PATRO
ADMIN. BUDOVA„A”
M 1:250



47

POSLEDNÍ PATRO
ADMIN. BUDOVA„A”

M 1:250
0 4 8 12



PARTER
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „B”
M 1:250

0 4 8 12

KLASICKÉ PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „B”
M 1:250

48



0 4 8 12

MEZONET - ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”

M 1:250

MEZONET - PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”

M 1:250

49



50

PARTER
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”
M 1:250

0 4 8 12

KLASICKÉ PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”

M 1:250



51

MEZONET - ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”
M 1:250

MEZONET - PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA  „C”

M 1:250



52

PARTER
ADMIN. BUDOVA  „C”
M 1:250

KLASICKÉ PATRO
ADMIN. BUDOVA  „C”
M 1:250



53

USTUPUJÍCÍ PATRO
ADMIN. BUDOVA  „C”
M 1:250

0 4 8 12



54

PARTER
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA„A”
M 1:250



55

KLASICKÉ PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA„A”

M 1:250
0 4 8 12



56

USTUPUJÍCÍ PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA„A”
M 1:250



57

POSLEDNÍ PATRO
BYTOVÝ DŮM, BUDOVA„A”

M 1:250
0 4 8 12



58

PARTER
HOTEL, BUDOVA„A”
M 1:250

PARTER
HOTEL, BUDOVA„A”
M 1:250

PARTER
HOTEL, BUDOVA„A”
M 1:250

0 4 8 12



0,00

-3,20

+4,53

+9,06

+13,59

+18,12

+21,87

+25,62

+29,83

0,00

-3,20

+4,53

+7,93
+11,33

+14,73

+18,13

+21,53

+24,93

+28,33

+31,73

+35,13

+38,53

+41,93

+45,68

ŘEZOPOHLED JIŽNÍ FASÁDA

0 15

59



+4,53

+7,93

+11,33

+14,73

+18,13

+21,93

0,00

-3,20

ŘEZOPOHLED ZÁPADNÍ FASÁDA

0 15

60



+4,53

+7,93

+11,33

+14,73

+18,13

+21,93

0,00

-3,20

+4,53

+7,93

+11,33

+15,13

0,00

-3,20

ŘEZOPOHLED SVERNÍ FASÁDA

0 15

61



62

Objetkt m2

Budova A
HPP 6647

(HPP) 922 x1

198 x1

69 x1

6 x1

83 x1

6 x1

42 x1

8 x1

42 x1

13 x1

45 x1

15 x1

45 x1

15 x1

46 x1

17 x1

118 x1

23 x1

Patro (HPP) 1177 x3

387 x1

703 x1

Ustup. patro (HPP) 936 x2

271 x1

590 x1

Poslední patro (HPP) 340 x1

99 x1

302 x1

Objetkt m2

Budova B
HPP 7655

(HPP) 1192 x1

Komunikace vchodu 42 x4

16 x4

52 x1

10 x1

45 x1

10 x1

47 x3

10 x3

54 x1

10 x1

41 x1

8 x1

36 x1

8 x1

39 x1

10 x1

Patro (HPP) 1401 x3

Komunikace 21 x4

Byt 144 x1

Byt 110 x3

Byt 68 x4

Byt 95 x1

Byt 150 x2

Ustup. patro (HPP) 1130 x2

Komunikace 21 x4

200 x1

150 x3

211 x3

145 x1

192 x3

139 x1

Bilance

Objetkt m2

Budova C
HPP 2597

(HPP) 630 x1

Komunikace vchodu 77 x2

16 x2

73 x2

11 x2

47 x1

11 x1

Byt 55 x3

Patro (HPP) 767 x3

Komunikace 21 x2

Byt 103 x1

Byt 125 x2

Byt 68 x2

Byt 150 x1

Ustup. patro (HPP) 600 x2

Komunikace 21 x2

135 x1

150 x2

192 x2

210 x1
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Objetkt m2

Budova D
HPP 1501

(HPP) 318 x1

85 x1

25 x1

8 x1

41 x1

11 x1

82 x1

27 x1

Patro (HPP) 319 x3

127 x1

163 x1

Ustup. patro (HPP) 226 x1

90 x1

108 x1

Objetkt m2

Budova E
HPP 2881

(HPP) 691 x1

Komunikace vchodu 45 x1

Popelnice 5 x1

Komunikace vchodu 50 x1

20 x1

Komunikace vchodu 53 x1

9 x1

112 x1

26 x1

12 x1

24 x1

10 x1

16 x2

12 x1

Studio 55 x3

Patro (HPP) 748 x2

Komunikace 21 x2

Byt 82 x1

Byt 37 x1

Byt 93 x1

Byt 100 x1

Byt 85 x1

Byt 55 x1

Byt 65 x1

Ustup. patro (HPP) 694 x1

Komunikace 21 x2

Byt 82 x1

Byt 37 x1

Byt 93 x1

200 x1

Byt 51 x1

Byt 68 x1

Byt 52 x1

Objetkt m2

Budova F
HPP 6618

(HPP) 665 x1

Lobby 215 x1

35 x1

20 x1

283 x1

50 x1

Patro (HPP) 575 x3

104 x1

100 x1

Relax / restaurace 140 x1

53 x4

Ustup. patro (HPP) 498 x8

173 x1

53 x2

62 x1

Poslední patro (HPP) 226 x1

46 x1

45 x2

37 x1

40 x1
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Projekt se snažil využít území a adaptovat rozvojovou plochu průmyslového nábřeží v městě. 
Z území by se dalo jistě vytěžit i více, ale to by vyžadovalo více času a referencí. A teď nemy-
slím jen písemných pramenů, ale i reálných zážitků. Během předdiplomního semináře jsem 
využil situace a jel jsem se podívat, jak vypadá nábřeží za humny – Drážďany, Lipsko, Vídeň, 
Graz, Ljubljaňa. Díky tomuto tématu jsem si začal více všímat vztahu města a řeky, která hra-
je často nezastupitelnou roli, jenom to člověk často opomíná. Obyvatelé města řeku často 
vnímají jen jako bariéru, proto se musí objevovat návrhy a projekty, které upozorňují na její 
potenciál a hodnotu. 

Reflexe
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