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1/ZADÁŇ

Dipl olrrová práce se zabyv á r evltalizací hole šovického nábí eží vy'mezgné

ulicemi Komunardů, Na Maninách a Jateční. Cílem pníce je návrh přimďené
zástavby respektující danou lokalitu, která dotváří tuto část nábíežia souČasně

umožiuje přístup k Vltavě.

2/ PODKLADY

Součástí podkladů je rozséůtlá studie, která zahrnuje problematiku revita|izace
nábíeživ zalr. aničí a hlubokou analýzu historie holešovického a karlínského břehu

Vltavp Podklady obsahují množství rnapoqých podktadů a dobových fotografiÍ.

3/ CHARAKTERISTIKA vtÍsre a rBnaeru

Z hlediska širších souvislostí Flolešovic se jedná o dul,ežité nedgtvďerré místo,

kde se podle regulačního plánu z roku 1930 uvažovalo na konci ulice KomunardŮ s

přemostěním na karlínský břeh. V tomto plánu se taky poČÍtalo se zruŠením

Holešovických jatek a vytvořením velkorysého předmostí, podobného těm na pravém

břďru V{tavy. V současné době se jedná o nevhgdně yyrržité i:r;eírrÍ, na kíeréjsorr_

převářné skladovací haly a manipulační plochy. Jediným hodnotným objektem je

dvoupodlažní dům na rohu ulice Na Maninách a Jateční. Na rohu KomunardŮ a

Jateční se podařila zachovatrozsáh|ý oplocený park. Dartálokalita vyžaduje kvalitní
zastavavaci plám, kteď je řešen v rámci diplomové ptáce-

Návrh zástavby vychází zpožadavk&Uzemního a Metropolitriho plárru Prahy.

Jedná se o území Všeobecně smíšené s ýjimkou severozápadního rohu a východního

cípu řešené, kde je uvedenovylžttijakzeleň, ZP azT\lK-.Proto je zde vhodné

umístění obytrré a administrativní funkce, doplněné zelenými plochami.

4/ URBANISMUS

předtožený návrh porrechávásávající uliční ďť apouze ve spodní ěásti ulice
Na Manináchvytvářipěší komunikaci,l<tetánavan$e na nové nábřeži. Dané inemí
člení umístěním jednotliých objektů do ří částečně otevřených prostoru a jednoho

uzavřeného dvora. Východní cíp fuzsrrtí je zastavěn uzavřeným obytnýrn blokem,

kteý však není řešen v rámci diplomové práce. Jak obyfiré,taki administativní



objekty jsou orientované S - I aZ - V směrem, což umožňuje jejich optimální
prosvětlení a oslunění. Po hmotové stránce jsou zde objekty o čtyřech, sedmi až
třinácti podlažích. Směrem do ulice Komunardů je vhodně umístěn vyšší
administrativní objekt. V klidnější vnitřní části pozemku jsou obytné domy a
ďominantu obytného souboru tvoří frináctipodlafuihotel, umístěný v kšížem dvou
hlavních hmot souboru. Jedná se o dobré urbanistické řešení, které respektuje
stávajícíze\eňa původnínárožní dům. Důleži!ý je i návrh pěší lávky přes Vltavu na
konci ulice komunardů.

Z hlediska dopravní obslužnosti jedrrotliv}ch častí polyfunkčnfuo souboruby
bylo vhodné navrhnout pííjezdavou komunikaci podél severní tvarry Z-Y
orientovaného obytného křídla, která by propojila ulici Komunardů a Na Maninách.
Beztétokornunikace není.možný přímý příjezd k obytným domů a zásobování
nebytoqfch provozů v parteru.

5/ARCHITEKTURA

Polyfunkční soubor je rozdělen na objekty A:F, z čehož A+Djsou
administrativní objekty, B+C+E jsou obytné domy a F je hotel.

Administrativní objekty jsou dobře dispozičně řešené, pouze by neměly být
členěny pevnými příčkami, ale variabilními tak, aby se dispozice mohla přizpůsobit
rťtnrýmpořebámuživatelů Pevná by měla zůstat pouze komunikaění a instalační
jádra s hygienickým vybavením.

Bytové domy jsou také dobře vyřešené jak v případě jednopodlažnich,takí
mezonetovích bytů.Převládají velkometrážni byty, které by vyžadovaly i další
skladovací prostory v podobě například sklepních kójí. ,

Objekt hotelu by možnávt'zadovalvhodnější řešení jak společens§ých
vstupních, tak i ubytovacích částí. Ve vstupních prostorech by měl být hotelový bar
nebo kavárna,která by mohla navazovat na předzahrádku. V rámci návrhu není
vfešeno patro s restaurací a kuchyňslcým zánerrltm. Jakoproblematieké se zdá _

umístění koupelny apartmádo jižúho průčelí, orientovaného k řece. V rámci
dopravního řešení není vyřešen příjezd před hotel a parkování autobusů.

Pod celým souborem staveb je umístěna jedna velkokapacitni garáň. Je otázkou
zapro danou plochu staší $ezďavyjezdnajedné straně azdaje vhodné smíšené
parkování pro byty, administratirru a hotel. Možná by bylo vhodnější umístit vjezd do
garáňe zlatečníulice pod administrativním objekíem. Tím by se předešlo hluku z
dopravy pod obytnou částí, kde je navržen.

Po architektonické stránce jsou jednotlivé části souboru dobře navržerrye

Průčetí svým členěním vypovídají o funkci jednotliých objektů. Velkoplošná okna
jsou u administrativních objektů a menší okna s drobným klasickým členěním jsou u
obytných objektů. Dobré je i v}škové členění, kde nižší patra jsou obložena červenou
lícovou cihlou a ta vyšší světle šedou. Je ehvályhodné, že diplomant se vyhýbá ve
svém architektonickém pojetí současnému designersky nesmyslnému členění,
neodpovídajícímu skutečné funkci objektu. Otazkou je zdaje vhodné tak velký
soubor staveb spojitjednotným obkladem ve dvou úrovních azdaby nebylo
vhodnější například individuálně členit jednotlivé schodišťové sekce. Tímto



způsobem by 9e píimala drobnější parcelace stávajicíchbytoqých domů
6/ STAVEBNE TECHMCKE RESENI

Po stavební stránce se jedná o kombinovanou, žeLezobetonovou konstrukci
založené na bílé vaně vzhledem k tlaku podzemní vody. Nosný systém vychžuí z
parkovacího; kteqý je 8m. n qýška obytných budov je 3,4 m a administrativních 4,53
m. Obvodové že|ezobetonové stěny jsou zatepleny a obloženy lícovou cihlou. Okná
jsou hliníková.

7/DOPRAVA

Všechny objekty jsou přímo přístupné pouze zpodzemní garáůe s vjezdem z
pěší části ulice Na Maninách. Chybí povrchoý píijezd k domům pro odvoz odpadků
a zásobování parteru. Byl by vhodný pííjezd i před hlavní vstup hotelu. Mimo .

podzemní garáůe je doprava v klidu řešena podél dvouproudé črásti ulice Jateční.
Nově navržená zastávka tramvaje je v ulici Komunardů.

8/PřuPOMÍNKY

K předložené diplomní práci nejsou skoro žádnépřipomínky a těch několik již
bylo uvedeno. Jedná se o zdaíilé zsrládnutí složitého zadání - dotvoření polyfunkční
zástavby na břehu Vltavy.

9/ PROVEDENÍ DIPLOMNÍ pnÁcB

Diplomní práce je velmi dobře zpracovaná. Grafické provedení je kvalifiú a
přehledné. Součástí práceje množstvívizlnlizací a velký model.

10/HODNOCEŇ

Y zadáni diplomové práce j e uvedeno, že se j edná rev italrizaxi -holešovic,kého

nábřeži a propojení neprosfupného trzemi břehu. Cílem je áodrrocení dnes
chátrajíciho území. Domnívám se, že se to diplomantovi ve velké míře podařilo.
Citli\rým a uměřeným způsobem, rozlnístěním jednotliv|ch objektů vytvořil několik
zajimaých urbanisticlqich prostorů, které by byly vellqým přínosem pro futo čast
Holešovic. Držel se klasického architektonického tvarosloví, které navazuje na
stávajicí obytrrou i průmyslovou zástavbu. SvY* řešením se snaží vytvořit nadčasoý
urbanistický celek, který nepodléhá módním designerským trendům. Zatoto řešení
mu náleží adekvátní ohodnocení.



11lzÁrrĚR

Na ákladě výše uvedených skutečností diplomant odvedl velmi dobrou práci,
a proto hodnotím projekt písmenem ,, A" v pětistupňové škále a doporučuji jej k
obhajobě.

V Praze dne 31. květrra ?0l7
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