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Zadání projektu 

Řešené území se nachází na Praze 7 v areálu bývalé papírny. Při navrhování 
byl kladen důraz na vytvoření vyšší hustoty zástavby a využití potenciálu místa. 
 
Urbanistické řešení 
 Výchozím podkladem pro zpracování diplomní práce byl předdiplomní 
seminář, kde diplomant řešil urbanistické vazby v Holešovicích. Porovnával aktuální 
územní studie na území Holešovice Bubny – Zátory a starší studie.  Na základě 
těchto analýz generuje vlastní názor na infrastrukturu a urbanistické členění území. 
Dále se diplomant věnuje obecnějším urbanistickým teoriím o zahušťování zástavby 
a hledání formálních architektonických odpovědí na tuto problematiku.   
 
Návrh domu 
 V areálu bývalé papírny diplomant navrhuje centrum Národní sportovní 
agentury a program instituce umisťuje do dvou objektů. Původního industriálního a 
většího nového, který je umístěn na nezastavěném pozemku. Hmotově i výrazově 
jde tedy především o hledání adekvátní odpovědi na zahuštění zástavby a zachování 
původního industriálního charakteru. To se podařilo. Vyšší objekt je umístěn na 
nároží s náměstíčkem, a tak i přes větší hmotu působí soubor v kontextu Holešovic 
patřičně.  
 

Původní objekt je zrekonstruován a zkapacitněn o nástavbu víceúčelového 
sálu v podobě skleněné „čepice“. Tento kontrast působí lehce a soudobě. Zbytek 
objektu je věnován polyfunkčním účelům a jako zázemí hlavního administrativního 
objektu. Krčkem s hlavním vstupem je propojen původní objekt s novou 
desetipodlažní budovou. Umístění vstupu se nezdá z urbanistického hlediska 
nejvýhodnější, jelikož je před novou budovou náměstíčko, kde bych hlavní vstup 
očekával. Dispoziční řešení obou objektů je racionální a přehledné. V typickém 
podlaží vyšší budovy by bylo lepší umístit jádro centrálně, aby bylo možné používat 
pro kanceláře celý obvod budovy, tedy i celou severní fasádu. Fasáda nového 
objektu je výrazně horizontálně členěna, tím celá hmota dostává detail a drobnější 
měřítko.  

Jako diskutabilní se jeví umístění podzemních podlaží pod stávající objekt. To 
by bylo jistě investičně i realizačně velmi komplikované, nicméně zachování 
obdobných industriálních objektů je pro identitu spodních Holešovic naprosto 
zásadní.  
 
Hodnocení formální úrovně práce 

Předložená diplomová práce je velmi čitelně graficky pojata. Vizualizace a 
plány jsou na profesionální úrovni, zaměřené především na detail architektury a 
atmosféru místa.  



  
  
Závěr a klasifikace diplomové práce 

Diplomová práce je zpracována detailně a komplexně. Celkové urbanistické a 
architektonické řešení odpovídá charakteru místa. I přes drobné výhrady je projekt 
velmi kvalitní.  
  
Doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře (B) 
  
  
  
V Praze 29. 01. 2021                                                                 Ing. arch. Jakub Straka 

 


