Natálie Kristýnková

Holešovická tržnice

Tržnice umístěná v blízkosti historického centra města.
Propojení s Karlínem a nová výstavba v Holešovicích – Bubnech. Návrh revitalizace bývalých pražských jatek; směrem
od řeky navazuje na novou lávku HolKa hlavní severojižní
osou a otevírá se k vysokým fasádám holešovických bloků.
Zapojení do urbanistické struktury. Zachování charakteru.
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Urbanistický návrh definuje nové centrum Holešovic. Poměrně velké části města
– Holešovicím chybí jasně určené centrum. V současném stavu tuto funkci
částečně zastupuje ulice Komunardů a ulice na ni navazující, kde se nachází
nejvíce občanské vybavenosti a tramvajová linka.
Dvě hlavní osy určují koncept. Návrh pracuje s otevřením tržnice do ulice Jateční,
která v budoucnu naváže na novou zástavbu Holešovice – Bubny a na nové
vlakové nádraží. Druhá severojižní osa, kolmo na ulici Jateční, naváže na lávku
HolKa, která propojí Holešovice, Štvanici a centrum Karlína na druhém břehu řeky.
Tyto dvě osy ukotví tržnici jako důležité místo v urbanistické struktuře Holešovic.
Tržnice by měla fungovat jako nové kulturně společenské centrum.
Obvodová zeď do ulice Jateční směrem k zástavbě holešovických bloků je perforována. Fenomén tržnice za zdí dodává místu jedinečný charakter. Její absolutní
vyčleněné od zástavby holešovických bloků však vytváří bariéru; slepé místo.
Nová zeď složená ze sloupů v původním rytmu drží tržnici stále jako jeden kompaktní celek, umožňuje však její fyzický i vizuální kontakt s Holešovicemi.
U ulice Argentinská vzniká v rozšířené Jateční prostor pro venkovní tržiště, které
přímo navazuje na stávající halu 22, kde funguje tržnice ovoce a zeleniny. V druhé
části ulice jsou v navazující hale navrženy prostory pro restaurace a bistra.
Na křížení obou os je navržena nová budova správy tržnice. V parteru budovy je
umístěno informační centrum a kavárna. Ve východní části tržnice je navržena
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Správa tržnice

Nová budova správy tržnice je navržena na protnutí severojižní a východozápadní
osy v ulici Jateční. Vytváří nový orientační bod Holešovické tržnice a rozšířené
ulice Jateční. Před budovou správy navrženo menší náměstí.
Budova svou hmotou navazuje na řadu stávající budov na středu severojižní osy.
Výška budovy vychází z charakteru nízkopodlažnosti tržnice. Zvýšená římsa
parteru navazuje na přesahy střech okolních hal. Vytváří předěl mezi kontaktním
parterem a druhým podlažím. Modul domu odráží protější rytmus zdi sloupů a vychází ze symetrie, řádu a rytmu, který je pro celou tržnici charakteristický. Členění
střechy navazuje na bohatou střešní krajinu.
V parteru budovy se nachází studijní kavárna a informační centrum tržnice.
V druhém podlaží, které je přístupné od východu přes informační centrum se
nachází kanceláře správy tržnice. Interiér je orientovaný kolem centrálního jádra
a komunikuje s okolím ve všech směrech. Střecha budovy je přístupná i pro
veřejnost výtahem z informačního centra. V prvním podzemním podlaží umístěno
zázemí kavárny i technické zázemí.
Konstrukční systém budovy je stěnový s centrálním železobetonovým jádrem.
Stropní desky jsou železobetonové. Obvodové stěny jsou navrženy z izolačního
betonu, který odpovídá požadavkům na tepelné vlastnosti, ale zároveň je dostatečně odolný. Centrální jádro je z černě probarveného betonu. Okna jsou v
parteru zastíněna markýzoletami. V druhém patře jsou okna zasazena v přesahujícím rámu a jsou stíněna roletami. Konstrukce na střeše je ze skleněných
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