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Tématem diplomové práce je řešení území Přístavní kosy, která leží ve 
východní části Holešovického přístavu v městské části Praha 7. Přístavní 
kosa je společně s Maninskou kosou a Libeňským ostrovem jedním ze 
tří poloostrovů v ohybu Vltavy.
 Cílem práce jsou urbanisticko architektonické úpravy prosto-
ru poloostrova, jejichž součástí je tvorba nového propojení s pravým 
břehem Vltavy v podobě nové lávky, tvorba veřejného prostoru, kon-
verze bývalého přístavního skladu na veřejnou instituci a návrh nových 
bytových staveb. Díky návrhu se zanedbané území přeměňuje v novou, 
fungující část Holešovického břehu a stává se součástí města.

 lávka

Na první pohled při první návštěvě území je zásadním problémem chy-
bějící rychlé propojení mezi přístavní a maninskou kosou, zejména pak 
mezi Holešovicemi a Libní. V současné době jsou chodci a cyklisté nu-
ceni celou tuto lokalitu zdlouhavě obcházet a když se chtějí dostat přes 
řeku, musí použít buď Libeňský most nebo most Barikádníků, které jsou 
od sebe značně vzdáleny. S tímto problémem souvisí fakt, že v celé loka-
litě chybí procházející / kolemjdoucí lidé.
 Tento problém návrh řeší novou lávkou, která propojuje 
Holešovický břeh přístavu s přístavní kosou, zároveň pak i Holešovice 
s Maninskou kosou, Libeňským ostrovem a Libeňským břehem řeky v 
místě setkání silnice Povltavská s ulicí Bulovka. Navrhované propojení 
obyvatelům zkrátí cestu o desítky minut. Zároveň novým pohybem lidí 
pomůže jako katalizátor k možné transformaci této lokality.

 přístavní kosa

Návrh se dále zabývá revitalizací přístavní kosy, kde jsem hledal novou 
urbanistickou strukturu, cesty a přístupy k řece. Jako hlavní těžiště nové 
zástavby Přístavní kosy jsem zvolil místo přilehlé stávajícímu funkcio-
nalistickému skladu, které jsem v návrhu následně transformoval na 
veřejnou instituci - UC (Umělecké centrum).
 Funkce veřejné instituce, která má potenciál celoměstského 
významu, je spolu s navrženou lávkou generátorem pohybu lidí a živo-
ta. Prostor před Uměleckým centrem funguje jako náměstí, které je 
rozděleno na horní a dolní část. Horní část náměstí je v úrovni vstupu 
a ulice, dolní je pak i úroveň níž - na západním nábřeží u řeky. Součástí 
předpolí instituce je ve východní části zpevněné kaskádovité nábřeží, 
které může sloužit pro intervenci umění do veřejného prostoru, stejně 
jako pro další kulturní události.
 Struktura navrhovaných staveb a nový veřejný prostor je 
navržen na pomyslném obdélníku. Veškerý prostor mimo obdél-
ník ponechávám jako nezpevněnou “divokou” krajinu, která je pro 
Holešovický meandr typická.
 Struktura území je rozdělena jak v podélném, tak v příčném 
směru. Na hraně přístavní kosy u přístavního bazénu zůstává stávající 
náplavka. Na vyšší úrovni je navrženo nové reprezentativní nábřeží, 
které funguje jako hlavní komunikační prostor pro chodce. Středem 
kosy prochází hlavní osa - ulice, která ve všech částech nové struktu-
ry postupně mění svůj charakter. Prostor mezi bytovými domy funguje 
jako klidnější vnitroblok, místo před galerií jako náměstí a v místě mezi 
studentskými domy / startovacím bydlením jako brána do parku, který 
je navržen do zadního cípu přístavní kosy. Východní hrana nové struk-
tury na pravém břehu zůstává nezpevněná.
 Kromě již zmíněného Uměleckého centra v těžišti nové loka-
lity, kterým návrh dostává do lokality občanskou vybavenost a kulturu, 
jsou zbylé domy navrženy jako bytové s komerčním parterem. Jedná se 
o dva domy na cípu kosy, které jsou navrženy jako bydlení pro studenty 
a startovací bydlení pro mladé lidi. Dále pak bytový soubor na středu 
kosy, který nabízí velkorysejší bydlení. Jižní část struktury zakončuje 
administrativní budova se sportovní halou a velkoplošným komerčním 
parterem.


