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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rehabilitace území Těšnova v Praze: Nová budova Národní galerie 
Jméno autora: Michal Prachař 

Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Architektura a stavitelství 

Oponent práce: Ing.arch. Roman Brotánek 

Pracoviště oponenta práce: YIT Stavo s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání vychází z předchozí předdiplomové práce zpracovatele a umisťuje do historického území Těšnova, v návaznosti na 
blízkou lokalitu Florenc, novostavbu Národní galerie s uvažovanými dalšími funkcemi a další budovu městského významu pro 
pražský Magistrát. Myšlenka revitalizace celého prostoru vychází z aktuálního pohledu na neutěšenou součást centrálního 
městského prostoru, který vznikl po proniknutí rozrůstajícího se města za historické barokní opevnění, aniž by například po 
vzoru Vídně byla zachována v místě původních hradeb okružní třída městského charakteru, ale naopak zde historickým 
vývojem vzniklo neměstotvorné přemostění dálničního charakteru jako součást pražské severojižní magistrály. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Splnění tohoto úkolu je úzce spjato s řešením dopravy v území, stěžejní je úvaha vedení motorové dopravy po odstranění 
tělesa magistrály, resp. vyřešení vzniklého úrovňového křížení zejména s rovněž exponovanými trasami tramvajových linek. 
Zpracovatel volil vedení automobilové dopravy ve stopě původních ulic Na Florenci a Těšnov, dnes poměrně exponovaná ulice 
Ke Štvanici byla de facto zaslepena a ponechána pro rezidentní dopravu a pomocnou obsluhu podzemního parkingu 
novostavby Galerie. Nový městský bulvár, tedy dnešní ulice Těšnov, tak ponese tíhu dopravy obou současných ulic vedených 
podél magistrály a objem dopravy magistrály samotné. Navíc dochází k úrovňovému křížení s tramvajovými linkami. Toto vše 
není myslitelné bez předchozího dobudování pražského okruhu, ovšem z dostupných intenzit dopravy (TSK Praha) je známo, 
že tranzitní doprava po magistrále nečiní ani 25% celkového objemu. Nutným předpokladem životaschopnosti zhotovitelova 
řešení je tedy markantní snížení automobilové dopravy v centrální části města.  
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zhotovitel reaguje na okolní blokovou zástavbu a snaží se o znovudefinování magistrálou přerušených ulic. Novostavba 
Národní galerie se tak stává jasně vymezeným půdorysným „G“ a doplňující budova pro pražské úředníky nad dnešní části 
vestibulu stanice metra Florenc tvoří v situaci výrazné „P“. Tímto obě budovy vedou až k úvaze o určité formálnosti jejich 
založení, nicméně novostavby pak dotvářejí velkoryse pojatý prostor nového náměstí dotvořeného v jižní hranici eklektickou 
budovou Muzea hlavního města Prahy. Náměstí je rozlehlé, je plně určeno pěším, ovšem kromě vzrostlé zeleně nepracuje 
s žádnou další lokální dominantou, vodním prvkem či sochou, popř. zklidněnými kouty a dalším zázemím v parteru, naopak 
touto výsostně pro pěší pohyb určenou plochou prochází frekventované těleso tramvajových linek. Toto řešení nutně vede 
k myšlence zajištění bezpečného provozu chodců v přímém dotyku s kolejovými vozidly. Projekt ovšem žádné formy 
organizování pohybu pěších v tomto místě např. formou výškových bariér (pravděpodobně by zde byla umístěna zastávka) 
nezmiňuje.  Pěší pohyb by bylo všeobecně vhodné pojmout komplexněji s ohledem na blízkou stanici metra – přímé propojení 
formou podzemního vestibulu nemá ani novostavba Galerie, a jeho absence je jistě handicap. 
Nelze nezmínit ani dopravní napojení samotné galerie, resp. možnost přivážení a odvážení exponátů přes podzemní propojení 
celé budovy – tato možnost se reálně nabízí, ovšem v návrhu se s ní prakticky nepracuje. 
Kladně lze hodnotit prostor ve vnitrobloku galerie, která se „šnekovitě“ stáčí a vytváří zklidněnou dvoranu, ve které je 
nenásilným způsobem citována vazba na historický urbanismus formou umístění části kolejí původní železniční stanice 
Těšnov. 
 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Novostavba je poměrně kompaktně vymezena znovunalezenými historickými uličními čarami a otevřením parteru galerie 
směrem k Petrské ulici a na druhé straně směrem k nároží ulic Ke Štvanici – Sokolovská. Výškově ctí okolní zástavbu a 
v kontextu současných úvah o ceněném bydlení ve střešní krajině městského centra překračuje v severní části střechu galerie 
- jinak kompaktní a prakticky plochou, kontrastním blokem, který překračuje úroveň střechy galerie o čtyři podlaží. Tento obytný 
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kampus na střeše galerie je propojen samostatnou vertikální komunikací procházející izolovaně galerií a  - přes umístění 
komunitních místností na nároží objektu galerie - působí cizorodě. 
Dispozičně je prostor pojat poměrně velkoryse s několikapodlažními galeriemi – respiria u kongresové i galerijní části, samotná 
galerie uvažuje prakticky s polovinou výstavní plochy pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy, kongresová část je mimo jednací 
sály doplněna o kinosál či knihovnu, přes poměrně rozsáhlou plochu pomocných prostor je např. sklad knih evidentně 
poddimenzovaný.  
Příjemným zatraktivněním je pak střešní kavárna orientovaná do náměstí jako protipól členité střechy Muzea hlavního města 
Prahy. 
Vnější vzhled objektu je umírněný, snad až příliš, ovšem zpracovatel sám uvádí, že budova nemá ambice exhibovat. 
Kompaktní a mohutná železobetonová konstrukce standardní veřejné budovy je obalena textilním materiálem na hliníkové 
předsazené konstrukci. Architektonicky je objekt členěn horizontálně  - otevřený prosklený parter po obvodu, nad ním po celém 
obvodu vyklopený plášť, který tímto tvoří určitou markýzu bez funkce ochrany proti dešti, od úrovně podlahy 3.NP se plášť 
vyklápí naopak konvexně. Poměr zešikmení je po celém obvodu budovy konstantní. 
Střecha je myšlena důsledně jako zelená (jsou uvažovány suchomilné rostliny), ovšem bez možnosti dalšího využití a bez 
možnosti tuto střechu vnímat jinak, než jako návštěvník kavárny či obyvatel zmíněného bytového bloku.  
Interiér je prezentován poměrně střídmě, hlavním použitým materiálem je biodeska z měkkého dřeva v jinak inertních 
betonových površích, z biodesek je uvažováno interiérové vybavení, jakož i obložení výtahových šachet a zábradlí galerií a 
schodišť. Interiérové vybavení je doplněno stojanovými i zavěšenými květníky a kultivovaným výběrem volného sedacího 
nábytku.  Informační systém v budově, resp. naznačení popisu expozicí je uveden v jednoduché jednotící grafice, na 
uvedeném příkladu Slovanské epopeje není jasná úvaha o výměně informací o anotacích na aktuálně probíhající výstavy a 
akce. V rámci naznačení provedení interiéru je možno postrádat úvahu o akustických parametrech doplňujícího materiálu, kdy 
tento aspekt bude v hladkém tvrdém prostředí betonových povrchů nezbytné řešit a rovněž posouzení biodesek z hlediska 
požární odolnosti. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Práce, která dále rozpracovává předdiplomní projekt studenta a zaměřuje se na novostavbu polyfunkční budovy pro Národní 
galerii je kultivovaná a prezentuje solidní návrh na urbánně určitě zajímavější prostředí, než můžeme v současnosti v této 
lokalitě nalézt. Prostor nového náměstí, kde by korelovala novostavba pro Národní galerii na severní straně a historická – dnes 
značně potlačená -  budova Muzea hlavního města Prahy na jižní hranici je velkolepý.  
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Problematika dopravy je stěžejní a navržené úrovňové trasování povrchové dopravy je vedeno znalostí aktuálních širších 
dopravních studií a ve světle dlouhodobé neudržitelnosti současného stavu zejména individuální dopravy v metropoli.  
 
 

Další komentáře a hodnocení 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor se drží pom ěrně zpět v architektonickém pojetí a v dispozici snad až p říliš zažitého galerijního klišé otev řených 
několikapatrových galerií kolem úst ředního prostoru, v exteriéru pak neaspiruje na využ ití zavěšené fasády nap říklad 
jako termoregula čního prvku či nosi če pro ve černí iluminaci nebo anoncování programu v galerii. Pracuje na hranici 
střídmosti až úspornosti, a tak jinak graficky p řehledná a kvalitní práce p řináší mnoho ne řešených témat, která lze 
chápat jako akvizici do budoucna a v p řípadn ě dalšího rozpracovávání projektu by autorem byla ur čitě zdatně 
uchopena. 
Okruhy k up řesnění:  
Projekt neuvádí žádné formy organizování pohybu p ěších v p římém dotyku s kolejovými vozidly v míst ě přímého 
křížení před galerií. 
V těsné blízkosti je stanice metra, postrádám p římé propojení formou podzemního vestibulu. 
Možnost využití zav ěšené fasády nap říklad jako termoregula čního prvku. 
Úvaha o akustických a protipožárních parametrech in teriérového materiálu. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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