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Obrazové shrnutí procesu 
tvorby tří konceptů  
v průběhu semestru,  
z nichž vzešla finální 
podoba budovy.
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Idea dokonale fungující městské infrastruktury (do
pravní / technické / veřejných prostranství / občanského
vybavení a návrh řešení je podkladem pro následující ate
liérovou práci s fragmentem nejstaršího území vymezeného
ulicemi Železničářů a Na Zátorách - Plynární.

Infrastruktura návrhu je kombinací dvou předchozích
studií. V místech jejich střetu je upřednostněno řešení, které v
konceptu lokality prokazuje městotvornější charakter.

Přidáváme se ke kritice současně plánovaného řeše
ní nadzemního vedení železnice. Potenciál vedení podzemní
ho a uvolnění situace na povrchu umožňuje volnější ruku při
tvorbě struktury blokové zástavby, železnice přestává být ba
riérou. Nádraží Holešovice získává zpět svůj původní význam,
zastávka Praha-Bubny není zastávkou ústřední. Mimoúrovňové
křížení podzemní železnice a metra a sklony obou linek vy
chází z tradičních řešení podzemní dopravy

Kvalitně založenou síť tramvajové veřejné dopravy
posilujeme o propojení mezi ulicemi Milady Horákové a Děl
nická. Nová městská osa Veletržní - Dělnická spojuje dolní
Holešovice s horními, stává se páteří lokality. V jižní části
přesouváme tramvaj do druhého plánu, uvolňujeme nábře
ží, vzniká nový významný veřejný prostor s dominantou nové
filharmonie. Nová tramvajová linka vzniká přes most Barikád
níků k Bulovce.

Vestibuly zastávek metra Vltavská a Nádraží Hole
šovice projdou změnou v závislosti na městské struktuře nad
povrchem. Vstupy a výstupy z metra v severní části mohou
fungovat v parteru blokové struktury, v části jižní se situace
mění vzhledem k solitérnímu pojetí nového koncertního sálu.

Okružní koncept proudění automobilové dopravy v
lokalitě je vhodným řešením tématu sevejožní magistrály. Ar
gentiská ulice slouží primárně cestování z jihu na sever, ulice
Bubenská ve směru opačném. Propojení těchto dvou hlavních
dopravních tepen zajišťuje ulice Vrbenská (sever) a  nové po
jetí předpolí Hlávkova mostu.

Těžiště autobusové dopravy je navrženo v oblasti ho
lešovického nádraží. V těsné blízkosti se potkávají všechny
druhy hromadné dopravy, na severu území vzniká přirozený
dopravní uzel.

Bloková struktura umožňuje nejšiřší možné funkční
využití jednotlivých domů, ty podporují vrstevnatost města,
nevzniká monotónní prostředí. Uvažujeme rostlou strukturu
navrženou ve studii Jaroslava Zimy a atelieru D3A s citlivým
přístupem k již stojícím domům a vytvářející bohaté a diver
zifikované městské atmosféry. Studie není definitvním dog
matem pro následující práci, slouží jako kvalitní podklad pro
demonstraci okolí řešeného detailu území.

Ateliérová práce se věnuje části území vymezenou
ulicemi Železničářů, Na Zátorách - Plynární, Argentinskou a
Bubenskou - historicky nejstarší holešovické zástavbě se sil
nou atmosférou.
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02 NÁVRH
 Idea dokonale fungující městské infrastruktury (do-
pravní / technické / veřejných prostranství / občanského 
vybavení a návrh řešení je podkladem pro následující ate-
liérovou práci s fragmentem nejstaršího území vymezeného 
ulicemi Železničářů a Na Zátorách - Plynární.

 Infrastruktura návrhu je kombinací dvou předchozích 
studií. V místech jejich střetu je upřednostněno řešení, které v 
konceptu lokality prokazuje městotvornější charakter.

 Přidáváme se ke kritice současně plánovaného řeše-
ní nadzemního vedení železnice. Potenciál vedení podzemní-
ho a uvolnění situace na povrchu umožňuje volnější ruku při 
tvorbě struktury blokové zástavby, železnice přestává být ba-
riérou. Nádraží Holešovice získává zpět svůj původní význam, 
zastávka Praha-Bubny není zastávkou ústřední. Mimoúrovňové 
křížení podzemní železnice a metra a sklony obou linek vy-
chází z tradičních řešení podzemní dopravy

 Kvalitně založenou síť tramvajové veřejné dopravy 
posilujeme o propojení mezi ulicemi Milady Horákové a Děl-
nická. Nová městská osa Veletržní - Dělnická spojuje dolní 
Holešovice s horními, stává se páteří lokality. V jižní části 
přesouváme tramvaj do druhého plánu, uvolňujeme nábře-
ží, vzniká nový významný veřejný prostor s dominantou nové 
filharmonie. Nová tramvajová linka vzniká přes most Barikád-
níků k Bulovce.

 Vestibuly zastávek metra Vltavská a Nádraží Hole-
šovice projdou změnou v závislosti na městské struktuře nad 
povrchem. Vstupy a výstupy z metra v severní části mohou 
fungovat v parteru blokové struktury, v části jižní se situace 
mění vzhledem k solitérnímu pojetí nového koncertního sálu.

 Okružní koncept proudění automobilové dopravy v 
lokalitě je vhodným řešením tématu sevejožní magistrály. Ar-
gentiská ulice slouží primárně cestování z jihu na sever, ulice 
Bubenská ve směru opačném. Propojení těchto dvou hlavních 
dopravních tepen zajišťuje ulice Vrbenská (sever) a  nové po-
jetí předpolí Hlávkova mostu. 

 Těžiště autobusové dopravy je navrženo v oblasti ho-
lešovického nádraží. V těsné blízkosti se potkávají všechny 
druhy hromadné dopravy, na severu území vzniká přirozený 
dopravní uzel.

 Bloková struktura umožňuje nejšiřší možné funkční 
využití jednotlivých domů, ty podporují vrstevnatost města, 
nevzniká monotónní prostředí. Uvažujeme rostlou strukturu 
navrženou ve studii Jaroslava Zimy a atelieru D3A s citlivým 
přístupem k již stojícím domům a vytvářející bohaté a diver-
zifikované městské atmosféry. Studie není definitvním dog-
matem pro následující práci, slouží jako kvalitní podklad pro 
demonstraci okolí řešeného detailu území.

 Ateliérová práce se věnuje části území vymezenou 
ulicemi Železničářů, Na Zátorách - Plynární, Argentinskou a 
Bubenskou - historicky nejstarší holešovické zástavbě se sil-
nou atmosférou.
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URBANISTICKÝ NÁVRH
Z PŘEDDIPLOMU
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1 - Holešovická elektrárna
2 - skelet panelárny Prefa
3 - veřejná skladiště (F. Bartoš)
4 - přístavní budovy
5 - opuštěné silo na štěrkopísek
6 - Pražská tržnice
7 - nádraží Praha-Bubny
8 - most přes železnici

Holešovice přicházejí o svou průmyslovou atmosféru - o svou 
minulost. Část historických staveb logicky ustoupí novému 
rozvoji, ale část by jich měla být zachována, abychom odka-
zy dob minulých nehledali jen v cihlových obkladech nových 
budov. Nabízím koncept prstence - zachování industriálních 
artefaktů po obvodu Holešovic, které připomenou minulost 
při vstupu do neustále se měnící struktury.

1 5

2 6

3 7

4 8

INDUSTRIÁLNÍ ARTEFAKTY
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situace D3A

řešený pozemek - parcelace  z předdiplomu
zachování stávajícího železničního přejezdu

pozemek
odtržený od města silnicemi a 
rampou stávajícího železničního 
přejezdu

roh území
budova potvrzující hranu, 
symbolizující řád struktury, 
nárožní věž

rampa přejezdu 
symbol spojení - teď odděluje. 
Otevřením její hmoty se parcela 
stává součástí místa - spojuje

pomyslný blok
otevřením do území vzniká 
pomyslný blok vymezený třemi 
nárožími - třemi věžemi

SITUACE
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HMOTA

Severojižní magistrála, ulice propojující obě ramena SJM  
(z centra, do centra) a rampa železničního přejedu s výškou 
7m v nejvyšším bodě. Přístup na pozemek pouze podél silnic. 
Beton, asfalt a projíždějící auta.

Proražením stěn rampy se pozemek otevře do území, ke 
kterému patří, a může mu tak začít sloužit jakožto otevřená 
tržnice - jedno ze společenských center nové čtvrti. 
Beton, dlažba a shon trhů.

Konstrukce tržnice vynáší parter na úroveň stávající lávky, 
překračující pohodlně Severojižní magistrálu. Deska si po 
celé délce rampy zachovává ostýchavý odstup. K hlavnímu 
vstupu do budovy se přichází z nejvyššího bodu rampy, kolem 
stromořadí, skrze loubí. Za upravenou zelení se skýtá terasa 
kavárny, vyříznutou z každodenního shonu města.  
Dlažba, tráva a šum stromů na hladině kávy.

Uzavření nároží území primární formou se striktním dělením 
hmoty - symbol řádu, solidnosti, spolehlivosti a bezpečí. 
Odlehčená nároží lodžiemi hmotu opticky zúžují a nabízí, ve 
městě tak vzácný, soukromý, krytý, venkovní prostor.
Kámen, převis, jeskyně.

parcela

ulice

ulice2

hmota
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   Nárožní zvýšení hmoty, nebo solitér převyšující okolní 
zástavbu. Buď potvrzuje atmosféru stávající, nebo vytváří no-
vou. Vždy ale symbol bloku, ulice, čtvrti. Přesto nejdůležitě-
jším bodem zůstává dotyk s místem - parter. Co představuje 
věž navenek, měla by plnit i uvnitř. Co bere místu svou 
dominantností, měla by vracet vnitřní hodnotou. A nejvyšší 
hodnotu má pro místo vždy dotyk - parter.

   Atmosféru Prahy vnímám jako zemitou, solidní, tajem-
nou, ale s vnitřním řádem. Věž by tyto charakteristiky měla 
prezentovat navenek - fasádou. Spíše hmota s otvory, než-li 
desky se sloupy. Tohoto pocitu se mi podařilo docílit pouze 
dvěma způsoby - úzkými otvory, nebo jasným pravidelným 
řádem. Z hlediska víceučelnosti vnitřního prostoru bylo 
nasnadě zvolit řád.

PODOBA

věž

fasáda
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pata
pro místo

tělo
pro nájem

koruna
pro město

   Rovina paty parteru je rovnou lidského horizontu a dochází 
v ní ke vzájemné fyzické komunikaci.  Jedná se o sféru blíz-
kého kontaktu s prvky a má zde významnou úlohu haptická 
složka vnímání a rovina bezprostřední komunikace. Proto je 
náročná na výběr materiálů a provedení detailů. Základním 
měřítkem je měřítko člověka. Symbolem je vstup.”

Jan Jehlík: Rukověť urbanismu

   Rovina těla je oblastí podmiňující vlastní prostorový vjem, 
dimenze a proporční vztahy veřejného prostoru. Je sférou 
vizuální komunikace. Proto je náročná na skladbu jednot-
livých prostorových jednotek. Základním měřítkem je měřítko 
místa. Symbolem je arkýř.

   Rovina koruny je oblastí vytvářející optické rozhraní mezi 
veřejným prostorem a obecným prostorem. Tato oblast v 
důsledku vyjadřuje tvar a dynamiku veřejného prostoru. 
Základním měřítkem je měřítko celku. Symbolem je terasa.

   “Z hlediska vertikálního členění “hmoty” veřejného pros-
toru jej lze dělit na patu, tělo a korunu. Jedná se de facto o 
ekvivalent klasického členění sloupu na patku, dřík a hlavici. 
Každá z těchto vrstev má své projevy a své významy.

FUNKCE
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parcela = 1 400 m2

7NP + 2U
7 x 1 200 =  8 400 m2 
2 x   750 =  1 500 m2

--------------------------------------------

       9 900 m2

koncept A
1 x 1 500 =  1 500 m2 
15 x  500 =  7 800 m2

--------------------------------------------

         9 300 m2

SROVNÁNÍ

koncept B
1 x 1 500 =  1 500 m2 
3 x    850 = 2 550 m2

5 x    450 = 2 250 m2

10 x  400 = 4 000 m2 
--------------------------------------------

       10 300 m2

koncept C
1 x 1 500 =  1 500 m2 
4 x    900 = 3 600 m2

14 x  400 = 5 600 m2 
--------------------------------------------

       10 700 m2

koncept D
1 x 1 800 =  1 800 m2 
19 x  384 =  7 300 m2

--------------------------------------------

        8 800 m2
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ŘEZ KONCEPT C, D
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FASÁDA KONCEPT D v1, v2
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AXONOMETRIE
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1.NP 1:500
TRŽNICE
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LOBBY / KAVÁRNA
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2.NP 1:200
LOBBY / KAVÁRNA
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TYPICKÉ PODLAŽÍ 1:200
ADMINISTRATIVA

245 m²

34 m²

4x 9 m²

plocha

pronajimatelná plocha

soc. zázemí

lodžie
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TYPICKÉ PODLAŽÍ 1:200
HOTEL

plocha

4x hotel p. A

4x hotel p. B

34 m² + lodžie 9 m²

28 m²
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TYPICKÉ PODLAŽÍ 1:200
BYTY

64 m²

11 m²
14 m²
6 m²
8 m²
3 m²
22 m²
9 m²

plocha

4x byt 3+kk

hala
ložnice

koupelna
pokoj

WC
obýv. p. + kk 

lodžie
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1. + 2.PP 1:500
PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ
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ŘEZ A 1:500
PODÉLNÝ ŘEZ
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ŘEZ B 1:500
PŘÍČNÝ ŘEZ
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ARCHITEKTONICKÝ ŘEZ 1:100

U stávající konstrukce rampy  se předpokládá provedení 
formou dvou opěrných stěn, s meziprostorem vysypaným 
zeminou. Při hloubení jámy, pro podzemní patra nové budovy, 
by musely být stávající stěny rampy nejdříve podchyceny 
sloupy s vrtanými piloty. Teprve poté by započalo hloubení 
jámy a následná výstavba podzemní části.

Podzemní podlaží, určené pro hromadné garáže a technické 
zázemí, využívá prostorově efektivní skeletový systém 8x8m, 
který se propisuje do celé stavby. 

Sloupy tržnice, s křížovým profilem, přecházejí v trámový 
strop, který je součástí mostové konstrukce komorového 
typu, tvořící desku 2.NP budovy. V komorách jsou vedeny 
technické rozvody především pro zavlažování, či odtok 
dešťové vody ze zahrady. V místě zahrady roznáší zatížení 
pouze trámový strop, na němž je uložena vrstva substrátu. 
Tyto dva typy vodorovné konstrukce jsou patřičně dilatovány. 
Při budování zaklenutého prostoru pod stávající rampou, by 
došlo k podchycení stěn, v průběhu tvrdnutí nové konstrukce.

Železobetonový tubus, o půdorysné stopě 8x8m, obsahuje ko-
munikační a technické jádro budovy, s požárním schodištěm 
a třemi evakuačními výtahy oddělenými protipožárními 
stěnami. Tubus zároveň pomáhá ztužit budovu ve vodor-
ovném směru. Obvodový plášť, z železobetonových sloupů, je 
s tubusem spojen monolitickým stropem, a obložen prefab-
rikovanými panely z profilovaného, probarvovaného betonu.
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