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ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

LOKALITA:

Praha 7 – Holešovice, území vymezené ulicemi Veletržní a Strojnickou a 
zástavbou pøi ulici Dukelských hrdinù (Parkhotel, administrativní budova).

STAVEBNÍ PROGRAM:

Cílem práce (ovìøovací studie) je provìøit možnosti této lokality pro novou 
mìstskou zástavbu smíšeného charakteru, vèetnì nového øešení parteru v 
bezprostøední blízkosti lokality – zvýšení obytného standardu v této èásti 
mìsta.

Doporuèený stavební program - k provìøení:

- bydlení
- kanceláøe
- komerèní plochy – obchod, služby (ve vazbì na parter)
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HOLEŠOVICKÝ TROJÙHELNÍK
NÁVRH ØEŠENÍ



Prùvodní zpráva

 Holešovický trojùhelník

Souèasný stav území:

Pozemek se nachází mezi dvìma ulicemi Strojnická a 

Veletržní, které vytváøejí spojnici s nárožím a  v pùdoryse 

tak vytváøí tvar trojúhelníku. Momentálnì je pozemek 

nezastaven, je zatravnìn a pokryt náletovou zelení. Okolní 

budovy mají charakter obytných budov doplnìné menšími 

obchody. Na východní stranì je situován ètyø hvìzdièkový 

Parkhotel, jedná se o výškovou stavbu (12.np). Vedle hotelu se 

nachází objekt Mìstské policie. Ze severní strany se rozkládá 

místní høbitov, který se napojuje na rozsáhlý pražský park 

Stromovka. 

Hlavními orientaèními body okolního území jsou - 

výstavištì se sportovními a kulturními aktivitami na severní 

stranì, na jižní stranì Štrossmayerovo námìstí s 

frekventovanou tramvajovou tratí, na námìstí se napojuje ze 

západní strany Ulice Milady Horákové.

Urbanistické øešení:

Pro území je typická bloková zástavba bytových celkù. Na 

øešeném pozemku vznikl netypický tvar pro výstavbu. Pozemek 

je svažitý, výška klesá ze západní strany. Rozdíl 

jednotlivých stran je cca 11 m.

Na severní stranì pozemku se nachází park Stromovka, do 

nìhož lze projít pøes stávající høbitov. Pozemek je tak 

napojen na témìø nejvìtší parkovou plochu v Praze. Proto je 

souèástí urbanistického øešení výše popasného pozemku i 

parková plocha, za úèelem funkèího propojení obou celkù. A 

prodloužení tak parku Stromovka do budoucí navrhované 

zástavby. Další vyhodou je alespoò èástené zachování 

stávající zelené plochy pozemku a prolnutí budoucí zásvaby s 

parkovou úpravou. Tím dojde ke využití stávající lokality a 

zkulturnìní stávajících zelených ploch.

Pozemek je rozdìlen na dvì èástí. Obytnou a polyfunkèní. 

Obytná èást navazuje na zeleò v podobì poloveøejného 

prostoru, kterou vizuálnì uzavírá hustá výsadba stromù.

Polyfunkèní èást respektuje už existujíci ulici 

Veletržní. Dlouhá budova je rozdìlená na tøi èásti, uzavírá 

tak ulici a vytváøí široký bulvár s výsadbou stromù a 

parkováním. Nárožní èást budový kopíruje tvar pozemku a 

vzniká tak unikátní prùhled ze západu  z Veletržní smìrem na 

východ.

Veletržní ulice zùstala zachována a rozšíøena o jeden 

pruh podélných parkovacích stání, z této ulice je realizován 

pøístupe do podzemních garáží polyfunkèního objektu. 

Ulice Strojnícká je navržena jako obslužná komunikace s 

podélným parkováním po obou stranách. Povrchovì byla upravena 

na exteriérovou dlažbu a na pøíjezdech je navržen spomalovací 

retardér.

Z východní strany vznikla nová silnièní komunikace mezi 

navrhovaným územím a objektem Mìstské policie, Parkhotelu. 

Komunikace je dvoupruhová s pøíèným parkovacím stáním. Z 

ulice je pøístup do podzemních garáží do polyfunkèního 

objektu.

POHLED Z ULICE DUKELSKÝCH HRDINÙ

POHLED Z ULICE VELETRŽNÍ



Architektonické øešení:

Polyfunkèní objekt – budova komunikuje se vzniklým tvarem 

pozemku a pøispùsobuje se ulici. Dlouhý podélný objekt je rozèlenìn 

na tøi menší budovy mezi kterými jsou umístìny na 1.np pøíèné 

pasáže, na vyšších podlažích se mìní pasáže v zimní zahrady pro 

zamìstnance pracující v administrativní budovì a vytváøejí tak 

veøejný relaxaxní prostor. Hmota budovy je zlomena na symbolické tøi 

èásti a pøíènì se pohybuje ze severní strany na jižní. Fasáda 

vychází z konceptu prorùstání parku Stromovka do mìsta. Její hlavním 

prvkem je strom umístìný v podobì betonových prefabrikovaných dílcù 

na nosné rámové konstrukci.

Dispozièní øešení:

Dispoziènì je budova rozdìlená na tøi funkèní celky:

3pp – 1pp podzemní garáže

1np – pronajímatelné prostory, komerèní vybavenost

2np – 6np (7np) -   administrativní prostory

Bytové domy - budovy vyrùstají na zelené louce ohranièené 

stromoøadím. Fasáda bude osazena popínavým bøeè�anem, proto je 

fasáda opatøena osnovou ocelových lanek a sití, které ulehèí rùst 

popínavé rostliny. Tvarovì budova vychází z dispozièního øešení 

bytù, které se pøezrcadlují mezi sebou. Lodžie jsou prostorné, 

komfortní, díky tomu je umožnìno “vniknutí“ pøírody do bytu.

Vstupy do jednotlivých objektù jsou situovány z východní strany 

z obslužné ulice Strojnická nebo z novì vytvoøené ulice smìrem na 

východ.

Dispozièní øešení:

Na technické podlaží (sklípky, koèárkárna, tzb,...) navazují:

2np.  2 byty ( 3+kk)

3np.  2 byty (1+kk), 2 byty ( 2+kk)

4np.  2 byty (1+kk), 2 byty ( 2+kk)

5np.  2 byty ( 3+kk)

6np.  2 byty ( 3+kk)

7np.  2 byty (1+kk), 2 byty ( 2+kk)

8np.  2 byty (1+kk), 2 byty ( 2+kk)

Každý byt má minimálnì jednu lodžii.

Konstrukèní øešení:

Polyfunkèní dùm – Objekt je založen na základové desce podporované 

osnovou pilot, jež jsou provedeny pod každým nosným sloupem až na 

únosné podloží. Nosný systém je koncipovám jako sloupový doplnìný o 

ztužující stìny a prùvlaky. Budova je celoprosklená s otevíravými 

okny jenom po stranách v administrativní èásti. Na stropní desku a 

exteriérový nosník jsou ukotveny betonové díly, na které jsou 

upevnìny fasádní prefabrikované betonové èásti vytváøejíci tvar 

stromu.

Obytní dùm – Nosný systém je navržen jako stìnový, realizován bude 

jako monolitická  železobetonová konstrukce. Objekt je založen na 

základové železobetonové desce. Jednotlivé lodžie jsou 

vykonzolovány o 2 metry.

Fasáda je navrhována jako betonová s lanky a sítìmi kontenými k 

fasádì pro rùst popínavého bøeè�anu.

POHLED Z ULICE STROJNÍCKÁ

ULICE DUKELSKÝCH HRDINÙ



høbitov jako souèast parku 
a propojení se Stromovkou

nová pozemní komunikace 
pokraèování silnice 
smìrem k výstavišti

polyfunkèní budova
(administrativa, komerce,
podzemní garáže)

bytové domy 
3x 22 bytù (1+kk, 2+kk, 3+kk)

SITUACE ÚZEMÍ



n
a
vr

h
o
vá

n
a
 s

iln
ic

e

stávajíci zástavba

pozemní komunikace

chodníky

navrhována zeleò

høbitov

návrh budov

vstupy do budov

návrh stromù

SITUACE ÚZEMÍ



BYTOVÝ DÙM



1NP TYPICKÉ PODLAŽÍ 
2 byty 3+kk s lodžiemi

TYPICKÉ PODLAŽÍ
2 byty 2+kk s lodžiemi
2 byty 1+kk s lodžií

PÙDORYSY BYTOVÉHO DOMU

spoloèné prostory, komunikace, hygiena

sklípky

technické prostory

byty 3+kk

byty 2+kk

byty 1+kk

BYTY 3+KK
(98m2, 112m2)

BYTY 1+KK
(38m2,40m2)

BYTY 2+KK
(56m2)

SCHÉMA UMÍSTÌNÍ BYTÙ V BYTOVÉM DOMÌ (BODOVÝ BYTOVÝ DÙM)



POHLEDY BYTOVÉHO DOMU

POHLED SEVERNÍ

POHLED JIŽNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ



PØÍKLAD ØEŠENÍ FASÁDY POROSTLÉ BØEÈ�ANEM



polyfunkèní dùm bytové domy

PØÍÈNÍ ØEZ ÚZEMÍM



POLYFUNKÈNÍ DÙM

POHLED NA POLYFUNKÈNÍ DÙM Z VELETRŽNÍ ULICE



podzemní garáže

komerèní plochy k pronájmu

administrativa

spoloèné prostory, komunikace, hygiena

techniské prostory a sklady

zimní zahrada v administrativì

PODÉLNÍ ØEZ
 

PODÉLNY ØEZ

PLOŠNÍ VÝMÌRA FUNKCÍ POLYFUNKÈNÍ BUDOVY:

Celková pro administrativní úèely = 11 716m2
Celková plocha pro komerèní úèely =  3 508m2
Celkový poèet parkovacích míst v podzemních garážích = 351



POHLED ZÁPADNÍ NA FASÁDU OBJEKTUPOHLED VÝCHODNÍ NA FASÁDU OBJEKTU

POHLED JIŽNÍ NA FASÁDU OBJEKTU

POHLEDY NA FASÁDY 



1PP, 1NP

2PP, 1PP

externí výlez z garáže

PÙDORYSY POLYFUNKÈNÍHO DOMU

1PP, 1NP

-2,650-1,490

+0,000+1,160

+3,800+3,400

+0,750

-1,900

+0,000



2-7NP

1NP, 2NP

podzemní garáže

komerèní plochy k pronájmu

administrativa

spoloèné prostory, komunikace, hygiena

sklípky

technické prostory

PÙDORYSY POLYFUNKÈNÍHO DOMU

+5,800

+11,600

+3,800+6,050

+11,600+11,600
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PÙDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ M 1:200

+11,600



DETAIL FASÁDY POLYFUNKÈNÍHO DOMU

UMÍSTNÌNÍ OKEN V ADMINISTRATIVNÍ ÈÁSTI M 1:50

POHLED NA FASÁDU M 1:100

RETIFIKAÈNÍ ŠROUB

ØEZ UCHYCENÍ BETON. DÍLU M 1:25DETAIL KOTVY DEHA FPA
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