
101 ha

Výchozí podmínky
Analýzou a vyhodnocením všech hodnot území, kladů i záporů k 
vytvoření kompaktní čtvrti propojující své okolí.

Propojení území
Propojení od sebe oddělených čtvrtí a nalezení těžiště pro celou 
městskou část. Nalezení optimálního poměru veřejných prostor a 
zástavby. Návrh veřejné vybavenosti (také v návaznosti na stávající 
objekty a jejich potenciální konverzi) jako iniciační body - akupunk-
tura území.

Bariéry

Jedním z největších problémů území je dopravní vytíženost hraničních 
ulic - ulice Argentinské a Bubenské. Rozsah návrhu bude počítat s 
ideální koncepcí dostavění městské i pražského okruhu včetně hu-
manizace magistrály. Území a jeho silnice by neměly primárně 
sloužit jako tranzitní.

Doplnění struktury
Propojení logickým a hierarchizovaným systémem ulic, veřejných 
prostorů a posléze následnou zástavbou. 

UMÍSTĚNÍ LOKALITY

ŠIRŠÍ VZTAHY - SCHÉMA MĚSTSKÝCH CENTER

SCHÉMA NÁVRHU

všeobecně smíšená zástavba městského centra: 50% administrativa /pronajímatelné prostory, 35% obytných ploch

(horní podlaží), 20% služby/obchod (parter budovy)

administrativa: 85% kancelářských ploch, 10% služby/obchod (parter budovy)

veřejná vybavenost a služby: 90% vybavenost/služby/obchod, 10% služební byty (variabilní)

všeobecně obytná funkce: 80% bydlení, 20% služby/obchod/výroba (parter+patro budovy)

čistě obytné: 95% bydlení, 5% služby/obchod (parter budovy, variabilní)
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“VEŘEJNÉ BUDOVY JAKO INICIÁTORY MĚSTSKÉHO ŽIVOTA”“VEŘEJNÉ BUDOVY JAKO INICIÁTORY MĚSTSKÉHO ŽIVOTA”

Předmětem této diplomové práce je urbanistická studie zabývající se nalezením řešení neutěšeného území v holešovického 
meandru na Praze 7. Území je vymezené současnými dopravními tepnami - v západní časti ulicí Bubenskou přiléhající k 
letenské blokové zástavbě a na východě území ulicí Argentinskou, která hraničí s dolní části Holešovic. Ze severu a jihu 
je ohraničené nábřežím protékající Vltavy. Území obklopené kompaktní blokovou zástavbou, tvoří svými rozsáhlými, již 
z větší části nevyužívanými drážními plochami, tvoří nepropustnou hranici mezi oběma částmi Prahy 7. Jedním z cílů této 
práce je doplnění lokality urbánní strukturou, která propojí chybějící vazby území a vytvoří jeden kompaktní celek s čitel-
ným centrem. Řešené území nenaplňuje platný územní plán, který je z hlediska budoucího záměru města pro zastavění 
území neaktuální.

Daná lokalita, nejen svou rozlohou, ale i svým umístěním v rámci umístění Prahy, skýtá velmi silný potenciál stát se jedním 
z nových pražských center.
Oživíme-li koncept severního diametru z 1. poloviny 20. století, tak právě tímto územím vzniká průnik východo-západní 
a severo-jižní osy a napovídá o významnosti místa. Jako protiváha Pankráce, coby centra města 21. století, ale mnohem 
blíže k historickému centru, se Holešovice mají šanci stát  důležitou pražskou čtvrtí s významnými veřejnými budovami a 
výškovými dominantami. Nové Holešovice by mohly vyrůst odhadem v etapách v horizontu 20-30ti let.

Území má bohatou historickou stopu a velký počet industriálních památek. Na řešeném území se od severu nachází 
v areálu Pražské teplárenské část budovy původní elektrárny s jediným zachovalým z historických komínů. Na severní 
části území se také nachází dnes bohužel již fragmenty historické obce Zátory, které byly koncem 50.tých let minulého 
století díky výstavbě betonárky a následně během 70.let necitlivou výstavbou nádraží Holešovice téměř celé srovnány 
se zemí. V následujícím výčtu se bude jednat o zbytek drážních budov, nacházející se v rozsáhlém brownfi eldu v samot-
ném těžišti území. Dominující budovou je bezesporu devítitraktová budova bývalých dílen o půdorysných rozměrech 
160 x 95 metrů s litinovou nosnou konstrukcí z druhé poloviny 19. století. Budova dílen byla 2004 prohlášena kulturní 
památkou, na nátlak developerů byla památková ochrana bohužel v roce 2006 sňata. Dále se zde nachází jedna z 
budov bývalé výtopny a budova vodárny. Poslední z drážních budov, a to odbavovací hala, se do historie zapsala trag-
ickou událostí, kdy během druhé světové války sloužila pro transport bezmála 50-ti tisíc židů do koncentračních táborů.
Historickou stopu území chápu jako hodnotu místa, která zachováním zmíněných objektů se vštěpením nových funkcí 
vnese do území nové kvality s jistou reminiscencí do minulosti. Zástavba ponese stopu historického vývoje území v dialogu 
s nově navrhovanou zástavbou.

  
Jedním z ústředních témat řešené lokality je bezesporu doprava, kdy územím prochází převážná většina do-
pravní infrastruktury města. Návrh, který počítá s realizovatelností záměru během 20-ti až 30-ti let, počítá, 
s ohledem na automobilovou dopravu, také s dostavbou jak městského, tak pražského okruhu. V návaznos-
ti na dimenzování počtu dopravních pruhů a vyřešení velmi komplikované dopravní situace v území Vltavské.
Hlavním vstupem do území z hlediska dopravy však bude prověření varianty přesunu a zrušení vlakových tratí jdoucí 
takřka středem řešené lokality.

Zpracovávaná oblast se nachází v území městské části Prahy 7, která se rozkládá v katastrálním území Holešovic a části 
Bubenče, má rozlohu dle katastrálních map, kde je součástí část toku Vltavy včetně ostrova Štvanice celých 713 hektarů 
s počtem obyvatel 42.200 dle statistiky z roku 2012. Samotné řešené území, zahrnující VRÚ Bubny-Zátory o rozloze 
73 hektarů, má celkem 101 hektarů.

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA - HOLEŠOVICE 2050+

MASTERPLAN

BubenskáDiagonála Muzejní Diagonála NegreliRadniční - náměstí ArgentinskáHlavní třída

schéma vnitrobloku

dětské hřiště

minigolf, čtení pod stromy

Urban gardening - setkání a odpočinek

Funkce Stávající stav HPP [m²] ] Nová zástavba HPP [m²] m²]
 730 67ÍNELDYB  622 35                              016 977                                727 545                                                          598 953                        

 284 52TSONEVABYV  738 71                              675 241                                308 99                                                            117 641                        

 500 91YBULS  403 31                              986 042                                284 861                                                          181 786                        

 066 91AVITARTSINIMDA  267 31                              449 425                                164 763                                                          381 223                        
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[01] NOVÁ FILHARMONIE PRO PRAHU  
Praha již přes několik dekád hledá lokalitu pro umístění nové budovy fi lharmonie a zároveň odvahu záměr 
realizovat. Nové nábřeží skýtá ideální prostor pro veřejnou budovu takového významu.

[02] NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE  
Změnou poměrů dopravní infrastruktury a úpravou terénu vzniklo nové nábřeží pro Holešovice - přímý přístup 
k řece.

[03] GALERIE     
Národní Galerie se potýká s nedostatkem výstavních prostor, kdy většina sbírek je uložena v depozitářích, tato 

budova umožní rozšíření výstavních prostor

[04] BUDOVA VYSOKÉ ŠKOLY  

[05] NOVÁ RADNICE PRAHY 7   
V současné době hledá vedení Prahy 7 nové prostory pro umístění radnice, současné sídlo je dočasné a v 
nájmu. Umístěná v ose na nové náměstí = nové centrum území a významné veřejné prostranství.

[06] MUZEUM HOLOKAUSTU  
Bývalá budova stanice zrušené vlakové linky, kde bylo za 2. Světové války deportováno přes 50.000 židů do 
koncentračních táborů. V současné době je již zpracovaná studie na muzeum (atelier Koucký).

[07] KOMUNITNÍ CENTRUM  

Komunitní centrum pro místní obyvatele + plochy pro sportoviště. Konverze bývalých drážních budov z konce 
19. století.

[08] BÝVALÉ DRÁŽNÍ DÍLNY  
Industriální památka, 9-ti trakt nesený litinovými sloupy - variabilní využití. Střední trakt bude sloužit jako 
nákupní pasáž - prolomení hmoty objektu oběma směry - vizuální propojení protilehlých ulic. Část objektu 
bude sloužit obchodu, službám a drobné výrobě; další možností je umístění atelierů a hubu pro začínající 
drobné živnostníky a podnikatele. Velkorysý prostor pro pořádání společenských akcí jak uvnitř, tak i vně 
objektu na přilehlém náměstí.

[09] OBJEKT ŠKOLKY / ZUŠ  
Školní budova pro místní obyvatele.

[10] STÁVAJÍCÍ ŠKOLNÍ BUDOVY   
Stávající zachovalé objekty školních budov: obchodní akademie, vyšší odborná škola oděvního návrhářství a 
církevní MŠ a základní škola.

[11] BUDOVA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ 

Nový vestibul stanice vlakového nádraží s logicky zachovanou přímou vazbou na metro, v horních patrech 
administrativa.

[12] INDUSTRIÁLNÍ PARK   
Areál současné Pražské teplárenské - dle rozvojové koncepce společnosti oblast Letné a horní části Holešovic 
přestane být v horizontu do 2019 napájená parovodem a přejde tak na systém horkovodu přivedeného z 
Mělníka (tak jako již dolní část Holešovic) ----> zanikne potřeba využití areály (dnes  je využíváno pouze 50% 
území) --> potenciál na vytvoření industriálního parku s kulturní funkcí v návaznosti na zachovalé památ-
kově chráněné objekty. Budova bývalé původní elektrárny jako muzeum industriálního dědictví - vytvoření 
vědecko-zábavního parku. Zachování části drážních objektů včetně jeřábové plošiny a vlečky, včetně památ-
kově chráněných objektů čistírny. Součásti návrhu dostavění třech již zbořených komínů - jako silueta ocelovou 
konstrukcí - reminiscence do minulosti a industriální socha.

[13] BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Doplnění stavu školních budov vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel.

[14] NEGRELLIHO VIADUKT  
V návaznosti na návrh zrušení a přesunutí trasy vlakové linky se na funkci Negrelliho viaduktu naskýtají nové 
možnosti. Viadukt coby pěší a cyklistické propojení rekreačního areálu ostrova Štvanice a druhého břehu 
Vltavy - Karlína 

BILANČNÍ VÝPOČET

ULIČNÍ ŘEZY

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

SCHÉMA MĚSTSKÉHO BLOKU

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

HISTORICKÁ STOPA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NOVÉ HOLEŠOVICE 2050+

ÚZEMÍ V ČÍSLECH

HOLEŠOVICKÝ BROWNFIELD
DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY
Diplomová práce se zabývá dostavbou území rozkládajícím se v holešovickém meandru, které 
je se svými 73 ha bezpochyby největším brownfi eldem ve vnitřním městě. Neutěšená oblast, leží 
na území Prahy 7, kterou dělí na dvě jednotlivé části a vytváří tak neprostupnou hranici mezi 
jinak kompaktní blokovou zástavbou. Dostavba místa tak nepochybně naskýtá silný potenciál k 
vytvoření nové městské čtvrti. Jedním z klíčových aspektů k řešení území je bezpochyby vyřešení 
dopravy, která je pro danou lokalitu jedním z určujících faktorů měnící ráz místa. Lokalita již 
byla mnohokrát prověřována různými studiemi, tato se zabývá variantou měnící poměry vedení 
železniční dopravy.

BROWNFIELD HOLEŠOVICE
COMPLETION OF URBAN STRUCTURE
Thesis looks into a completion of territory extended on the Holešovice meander, which is with its 73 
hectares undoubtedly the biggest brownfi eld sire in the inner city. Dismal area, located in Prague 7, 
splits off the location into two separate parts and creates impenetrable border between compact city 
block development. Completion of the place certainly opening up strong potential to create new city 
district. One of the crucial aspects of the solution of the area is surely fi nd the answer to resolve the 
question of the complicated traffi c infrastructure, which is one of the determining factors changing the 
character of the site. Location has been verifi ed many times by various projects, this one deals with a 
variant changing condition of a railway lines passing the area.

LEGENDA

FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

198 obyv./ha
hustota obyvatel řešeného území při 101 ha

19,965 obyvatel
nárust při 30 m2 čisté podlažní plochy na obyvatele

celková plocha řešeného území...........................................1,01 km2 [101 ha]
zastavěná plocha v řešeném území..................................295.984 m2 [29,5 ha] = 29,3 % z celkové plochy území 

(srovnání: celá Praha v poměru nezastavěné/zastavěné území je: 57,1% / 43,4% (dle skutečné hranice zástavby dle IPR UAP 2014)

při 30 m2 čisté podlažní plochy na obyvatele vychází výpočet celkového nárustu 19.965 obyvatel na řešené území (Praha 7 dle pos-
ledních statistických údajů z roku 2013 má 42.200 obyvatel, přírůstek navrhovaného území tedy činí téměř 50%. ze stávajícího stavu).

řešené území ...... hustota obyvatel při 101 hektarech plochy ...... 198 obyv./ha 
celková hustota Prahy 7 (713 ha včetně nezastavěného a nezastavitelného území) při novém počtu obyvatel 62.165) .....87 obyv./ha 
(původně 59 obyv./ha)

komunitní zahrada - místo setkání
identifi kace s místem, tvorba lokálních komunit

společné střešní terasy

výškové a materiálové členění jednotlivých domů,
kompaktnost hmoty - lodžie do ulice, balkony do vnitrobloku

DIPLOMNÍ PROJEKT  / FILIP MOLČAN / FA ČVUT / Atelier JANA SEDLÁKA, odborný asistent IVAN HNÍZDIL / letní semestr 2014-15

D O P L N Ě N Í  M Ě S T S K É  S T R U K T U R Y

živý parter (obchody, kavárny, restaurace, ..)


