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Východiskový materiál 

Štúdia využitia územia Praha Holešovice - Zátory

Preddiplomný projekt sa zaoberal štúdiou  ďalšieho rozvoja  územia Praha  Holešovice, miestna časť Zátory, severne od  bývalého nákladného zoradiska Praha Bubny.
Projekt bol vypracovaný v autorskej dvojici Bc. Barbora Slezáková a Bc. Michal Karpel. Odborný vedúci : doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ph.D.; Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D

Ja som na tento projekt nadviazal , až v letnom semestri, kedy som dostal za úlohu vypracovať  štúdiou administratívneho objektu s občianskou vybavenosťou v tejto  lokalite



Rozborové schwarzplany

Plán zobrazuje navrhnutý stav s usporiadnaním jednotlivých funkcií v území. Svetlé tóny 
dokumentujú obytné a ubytovacie stavby, stredné zachytávajú občiansku vybavenosť, 
tmavé tóny predstavujú administratívne celky.

Plán dokumentuje rozdrobenosť existujúcej zástavby, nejasné priestorové členenie v 
kontraste s ostatnou blokovou štruktúrou danej mestskej časti. červenou farbou sú zvý-
raznené pamiatkovo chránené objekty. 

Zásadnou požiadovkou návrhu je vytvorenie zeleného mesta s výbornodou 
priestupnosťou pre chodcov, následne cyklistou a osoby využívajúce alternatívne 
spôsoby dopravy. Preto v projekte na pritiahnutie tejto žiadanej kategórie navrhujeme 
rozsiahle pobytové plochy zelene ako v uličných profiloch, tak i v okrejových častiach.

Farebná škála vyjadruje navrhovanú podlažnosť v rozmedzí 3 - 22.NP (10 - 75 metrov)

Rozborové schwarzplany



Základom návrhu je úprava trasovania električkovej trate. Električky svojím trasovaním 
výrazne menia charakter a využívanie prevádzok v uličnej úrovni. Ako už bolo spomenuté, 
mimo vycnačených koridov v predchádzajúcom diagrame je územie dostupné formou 
pešej zóny chodcom, cyklistom i osobám využívajúce iné formy dopavy - kolobežky, 
korčule, hoverboardy a podobne.

V súvislosti s upokojením dopravy vymedzujeme hlavné dopravné ťahy. Pre podporenie 
inej, ako individuálnej dopravy sú ostatné ulice vedené ako pešie zóny, resp. len v prístu-
pom pre mestskú hromadnú dopravu alebo záchranné zložky.  Navhrnutý stav umožňuje 
dopravnú obslužnosť všetkých objektov pričom nevytvára trvalé prepojenia často využí-
vané len za účelom prejazdu -systém nutného dopytu.

Rozborové schwarzplany Zhodnotenie výsledného návrhu





POPIS PARKU V 3D

PRIEČNY REZ PARKOM M1:500 POZDĹŽNY REZ PARKOM M1:500

SPÔSOB OSVETLENIA PARKU
PARK JE OSVETLENÝ DIFÚZNYMI VALCOVITÝMI TELESAMI
TIETO TELESÁ SÚ KOVOVÉ S PLASTNOVÝMPLÁŠŤOM. 
NIEKTORÉ JEMOŽNÉ POUŽIŤ NA SEDENIA A PLNIA FUNKCIU 
LAVIČIEK 

POPIS PARKU M1:500
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