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Cíl je postavit v místě bývalé vesnice svébytnou část města. Funkční, suverénní a propojenou 
se stávajícími strukturami. Měla by být soběstačná, ale neotáčet se zády ke svým sousedům 
a umožňovat i rozvoj okolí. Respektovat místo vzniku a dávat mu novou kvalitu.
Základem je rozpadlá původní urbánní struktura, která je dnes špatně čitelná, protože takřka 
vymazaná. Nejdříve byl vypracován plán demoliční, ve kterém je stanoveno, jaké objekty je 
žádoucí zachovat a všechny ostatní jsou označeny jako nadbytečné, nevhodné, nevkusné, 
překážející, zbytečné či odpadní. Ty hodnotné, převážně z první poloviny 19. století, zůstanou 
zachovány, protože svou funkci stále dobře plní, i když převážně z hlediska urbanistické 
paměti. Zůstanou stát a chtělo by se říct, že vrostou do nové výstavby. Ale bude tomu 
naopak. Nové domy vyrostou v jejich těsném sousedství, které vytvoří ukotvení nových hmot 
do historických stop a souvislostí. Nová architektura nevyroste na zelené louce, ale bude 
pokračovat v přerušeném vývoji. Staré domy se můžou těšit z nové společnosti, která jim 
byla vyrvána, a nové domy jim nebudou konkurovat, ale postaví se po jejich boku.
Málo, ale přesto stále zřetelné původní osy ulic a tvary bývalé urbánní struktury jsou 
vodítkem pro novou geometrii a plán čtvrti. Staré čáry byly proloženy sítí nových čar, které ctí 
původní směry a svou existenci opírají o argumenty nezvratně budované po staletí. Ideou je 

čistá nová městská struktura, která není umělá, ale svým způsobem rostlá. A jako jsou rostlá 
města obdivována za svou přirozenost, krásu a nenásilnost, tak doufá nová struktura rostlá 
na reliktech staré ve vytvoření hmot a prostor přirozených, samozřejmých a příjemných.
Totální bariérou se jeví stavba současného nádraží, které teď sice možná cloní špinavou 
a hlučnou betonárku, ale především absolutně znemožňuje jakýkoliv přirozený kontakt s 
břehem Vltavy. Přeci jen se nedá jednoduše část této trati přeložit, zakopat či zrušit. Jednání 
by to bylo příliš nákladné a sobecké. Budova bude ale kompletně přestavěna na mnohem 
kompaktnější a městotvornou kontrukci propustnou v parteru na všechny strany tak, aby 
se co nejvíce zbavila atributu překážky. Měřítkově se bude jednat stále o stavbu obří, ale 
kompaktnější, lehčí, přístupnější a otevřenější.
Betonárku jsem se ale rozhodl zrušit. Z důvodu provozu neslučitelného s životem, s životem 
ve městě, které je pro lidi. Je to  místo, spolu s nádražím, kde bylo srdce původní vsi. 
Pietní není ani náhodou. Nechám břeh Vltavy volný, nebudu tam stavět nic, bude sloužit 
účelům výhradně blahodárným pro duši či pro tělo. Zachovám dva důležité objekty v 
těsném sousedství. Jeden dům, co zbyl po pitoreskních starých Holešovicích, a obří halu s 
betonovými jeřábovými drahami, hlavní objekt a konstrukci betonárky. Sám o sobě napjatý 

vztah zůstane jako důkaz napjatých vztahů generací lidí a bude ideálně plnit funkci zcela 
otevřené platformy, nejlépe kulturní.
Zcela zásadním a nevyhnutelným problémem a předpokladem k řešení nových starých 
Holešovic je pozemní doprava. Oblast tvoří již teď klíčový dopravní uzel a nové plány 
a již rozestavěné projekty situaci zcela změní. Předpoklad je ale bohužel takový, že to 
pravděpodobně k lepšímu nebude. Stará dálnice Argentinská zůstává a přidává se k ní nová 
Partyzánská z druhé strany po novém již budovaném mostu. Přes řeku vzniká nová dopravní 
plocha s tělesem v sedmdesátých letech plánované a dnes dobudovávané dálnice jako 
pokračování magistrály V Holešovičkách a s vyústěním tunelu Blanka. Staré Holešovice tak 
budou sevřené mezi dvěma dálnicemi. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nová silnice 
uleví trochu té staré, nechávám Argentinskou jak je (bude stejně nepochybně využita k 
obsluze budoucích Bubnů) a novou Partyzánskou zakopávám pod zem, hned co přijede 
ze severu po novém trojském mostě, aby nezamezovala ještě více propojení Holešovic se 
západní částí Vltavského meandru, Stromovkou a Letnou. Zklidní se tak povrch a tranzitní 
doprava bude plynulejší. Se zahloubením do tunelu souvisí i přeložení tramvajové tratě do 
Kobylis. Udělá malou smyčku a projede skrz centrum nové výstavby a zapojí přirozeně čtvrť 

do celoměstského systému pohybu lidí hlavně tím, že se bude projíždět samotným středu 
nové výstavby. Metro povede stále po své trase, kde nastane jediná změna v přeložení 
stanice metra Nádraží Holešovice o kus blíže k vlakovému nádraží v ose kolejí. Taková změna 
je možná a reálná a velmi žádoucí pro lepší provázanost dopravních systémů a spojení s 
městem na povrchu. A železniční doprava pojede stále ve starých kolejích.
Kapitolou samostatnou je právě plošně rozměrný trojúhelník sevřený mezi rozdvojkou 
kolejových tratí směrem na Lovosice. Nachází se zde nepřehledný a nepřístupný areál 
Pražské plynárenské a bývalého holešovického pivovaru, po kterém zbyly cenné industriální 
architektonické objekty. Této oblasti navrhuji nové využití. Vyčistit ho od nepodstatných 
průmyslových stavbiček, nechat jen ty krásné a zajímavé a přesunout sem přes železniční 
trať lunapark z Výstaviště. Vznikne tak kompaktní park volného času kultury, který si jako 
jedno z mála využití dokáže poradit s historickou industriální architekturou a využít ji. Tímto 
počinem se navíc zachrání dnes bezradný prostor současného Výstaviště, na jehož plochu 
se přirozeně rozšíří park Stromovka.
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Návrh obnovy starých Holešovic se snaží dojít k cíli vybudování celku, který by šlo nazývat a 
využívat jako celistvou čtvrť. Čtvrť z definice dostupnosti celé oblasti do čtvrt hodiny.
Charakter urbanistické struktury nebude vybočovat z místních zvyklostí a bude směřovat ke 
klasické blokové zástavbě, která se stále jeví jako vhodné řešení ke hledání kompromisu mezi 
pohodlím bydlení vůči hustotě a intenzitě městského provozu a potřeb. Nebude se ale držet 
striktně ortogonální sítě rastru a naopak se bude volně přizpůsobovat místním nahodilostem, 
danostem a specifikům a reagovat na vlivy urbánního interakčního charakteru se stávajícím i 
možným budoucím okolím.
Domy se svojí kompozicí a náplní snaží vytvořit maximálně vhodné místo pro život ve městě. 
Nejsou mezi nimi žádné prvky patřící na předměstí, do vesnice či krajiny. Jsou to jen domy 
a prostor mezi nimi je prostor ulice, kde se město používá. Ulice nebo koridory, náměstí a 
polouzavřené prostory. Podél všech uličních čar jsou v parteru veřejně přístupné prostory a 
provozy, někde i podloubí a pasáže. Parter je děravý a maximálně otevřený do ulic aby život v 
nich byl příjemnější a živější. Kavárny, bary, restaurace, obchody, prodejny, řemeslnící, služby, 
pekárny a další veřejné benefity. Bydlení se pak odehrává od prvního podlaží výš. Čím blíže k 
ulici, tím spíše je možné o prostorech v domech přemýšlet jako o kancelářích a úřadovnách 
na úkor bytů. Funkce promíchány, ale bydlení jednoznačně převažuje.

Podél obou dálnic se nacházejí domy s jinou než obytnou funkcí. Na východě to je veliký 
patrový parkovací dům a kus stávajícího bloku. Na západě pak polopodzemní-polonadzemní 
parkovací dům a hmota městského kulturního domu. Tyto budovy cloní intravilán čtvrti 
nových starých Holešovic před nežádoucími vlivy dopravy. Parkoviště tam jsou ještě z 
obdobného důvodu. Napojení na dopravní tepny je bezproblémové a z obou protilehlých 
okrajů dobře obslouží celou čtvrť. Jsou od sebe vzdálena 400 metrů a je to jeden předpoklad 
pro koncept města pro pěší. Vnitřní část navrhované části města bude čistě pěší, žádné 
vozovky, jen volně pochozí plocha mezi domy. Auta mají prostor v okrajových parkovacích 
domech, které jsou dobře dostupné a do samotného prostoru pro život ve městě nebudou, 
až na nezbytné zásobování, muset vjíždět. A celý prostor bude bez mantinelů k dispozici 
lidem, kteří v něm žijí, a lidem, kteří ho používají.
Průjezdnost čtvrti je zachována dvěma bulváry západovýchodního směru se stromořadími. 
Jižní bulvár vede v blokové zástavbě promíchané novou a původní historickou architekturou. 
Paralelně s vozovkou vede tramvajová trať a po stranách jsou krátkodobá parkovací stání v 
mezerách mezi stromy. V domech kolem je podloubí. Silnice spojuje Holešovice a Letnou. 
Severní bulvár tvoří jakousi nádražní třídu dobře známou z jiných měst. Podél dlouhého 
těla nádražní budovy, která je v parteru zcela otevřená, vede rovnoběžně přímá široká ulice 

z jedné strany uzavřená fasádou nádraží a rytmizovaná jeho zubatou střechou a košatým 
stromořadím, z druhé je vymezena čelními fasádami bloků a rytmus jí dávají škvíry mezi 
nimi. Tato nádražní třída zároveň slouží jako zrušené autobusové nádraží s točnou a místo 
něj funguje jako série autobusových zastávek podél vlakového nádraží. Tento bulvár spojuje 
právě hlavní dopravní tepny nadmístního významu: Argentinskou a Partyzánskou.
Tramvajová trať je oproti původnímu stavu přeložena, dělá malou okliku směrem na východ 
a vede přímo centrem nové čtvrti. Protože je to město bez aut, vede tramvaj přímo po 
pochozím povrchu přes náměstí mezi lidmi. Vnáší tak do centra život a pohyb a přiváží lidi 
přímo do centra. Je to důležitý prvek městského prostoru, který má zůstat živoucí a zároveň 
tvoří tepající osu velkého severojižně se táhnoucího náměstí.
Zastávka metra je posunuta zhruba o sto metrů směrem na sever tak, aby se jeho severním 
vestibulem rovnou stala jedna ze tří nádražních hal a druhý výstup z nástupiště ústí přímo 
uprostřed hlavního náměstí. Na náměstí na povrchu je půdorys nástupiště zkopírován 
dlouhým vysoko zdviženým přístřeškem skýtajícím stín před sluncem a sucho v dešti. Tržiště, 
skateboarding, šachy atd..
Nádraží je v parteru co nejvíce otevřené a jeho hlavní devizou pro okolí je jeho průchodnost. 
Už nečiní bariéru mezi vnitřním městem a pohodou u řeky, ale je možno ho kdykoliv pohodlně 

projít skrznaskrz bez překážek. Je tak volně možno projít i z nástupiště do města a naopak.
Jako relativně malý územní celek nenabízí nové stavby žádný veřejný park. V okolí jich je 
dostatek a poloveřejné zahrady jsou ve vnitroblocích. Zeleň ale nechybí a je zastoupena 
četnými stromořadími, která jsou racionálně vysázena v jasných rytmech a pohledově 
potvrzují osy, na nichž domy vyrostly. Příroda je to umělá a substituční, ale je jako taková 
navržena s vědomím sousedství volné zelené krajiny na břehu Vltavy a ve Stromovce. 
Logicky potom jsou vypíchnuta ve struktuře čtvrti tři místa speciálního významu jako pozice 
uměleckých děl identifikujících ona místa a povznášejících ducha veřejného prostoru. Ta 
nejsou nijak specifikována.
Nové výstaviště-lunapark v areálu Pražské energetiky v trojúhelníku mezi kolejišti bude naproti 
obytné části města zastavováno zcela jiným způsobem. Vzhledem ke svému speciálnímu 
charakteru a funkci není způsob jeho zastavění a chování se v něm nijak specifikován, 
jen volně naznačen. Bude zaplněn autonomními objekty, zástavbou totálně volného typu, 
propletenci horských drah, kotouči ruských kol, různými praky, koulemi, válci, vláčky a vlastně 
čímkoliv. Vědomí takové bizarní směsice v dobře schovaném sousedství je oblažující.
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Návrh nového nádraží vytváří kompaktní jednoduchý objekt. Budova je redukována pouze na prostor pod peróny, peróny samotné a střechu nad nimy.
V přízemí se nachází všechny provozy obsluhující nádraží, kanceláře, sklady, jídelny, obchody, úschovny, prodejny lístků apod. Parter je zcela průchozí a nádražím je jen jakoby 
zastřešen tak, aby budova nebránila v příčném pohybu skrze ni. Pozice mezi obytným městem a volným prostorem s řekou. Budova máv parteru ve svém podélném směru čtyři plné 
hmoty vyplněné službami a obsluhujícími funkcemi a tři rozlehlé haly, ze kterých jsou výlezy na nástupiště a kterými je možno volně procházet ven a dovnitř. V příčném směru ji celou 
protínají dvě široké chodby propojující skrz na skrz celou budovu. Na východním konci se nachází zásobovací rampa napojená na sklady a nákladní výtahy na perón a vevýchodní 
časti plní jedna ze tří hal funkci zároveň vestibulu metra. Dopravní systémy metro/vlak jsou propojeny co možná nejjednodušší variantou.Specialitou jsou pak malé nádražní lázně v 
nejvýchodnějším cípu budovy.
Podél dlouhé budovy se táhne dlouhý bulvár, který zároveň plní funkci zrušeného autobusového nádraží formou sériově řazených zastávek podél budovy vlakového nádraží. Odstavné 
parkoviště pro autobusy se nachází schované na severovýchodním cípu budovy.
Nejcharakterističtějším prvkem nové budovy je střecha. Nosné příhradové nosníky v posunuté neortogonální síti. Monotónní zubatice půdorysně zkosených šedových světlíku rytmizuje 
a protahuje uliční frontu nádražní třídy a tvoří dlouhou horizontální zubatou linku nad řekou z pohledu z druhé strany. Je to ohlédnutí se za pohnutou histroíí poeticky industriální čtvrti 
starých Holešovic a formální materializace rychlosti a pohybu pro dopravní stavbu. Budova je kompaktní, lehká, neexhibuje a netváří se jako chrám svého tvůrce, jak je dnes zvykem. Je 
utilitární stavbou s postindustriální estetikou. Výhledy a průhled skrz nádraží na obě strany, do parku i do města.
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