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Pro diplomovou práci jsem si vybrala problematickou parcelu na Florenci
v místě, kde je město rozděleno silniční magistrálou na dvě městské části
- Karlín a Nové město. Toto městské rozhraní je v současné době velmi chaotické, nepřívětivé a architektonicky neuchopené. Nutné je však zdůraznit
jeho kvality. Jedná se o velmi důležitý dopravní uzel. Na jednom místě se
nalézá v bezprostřední vzdálenosti významné autobusové nádraží Florenc,
které slouží k meziměstské, ale i mezistátní dopravě, frekventovaná zastávka tramvaje a autobusu městské hromadné dopravy a stanice metra Florenc.
Tato stanice je přestupní stanicí mezi trasami metra A a B. Právě dopravní
napojení a poloha ve vztahu k centru města dává tomuto místu obrovský,
prozatím nevyužitý, komerční potenciál.
Současný stav místa je však velmi nepřívětivý a chaotický. Chybí zde cíle,
za kterými by docházeli lidé a důvody, proč by zde trávili čas. Florenc dnes
funguje zejména jako divoký dopravní uzel. Stávající stav je blíže dokumentován v analytické části.
Výše zmíněné klady a zápory daného místa jsem si zanalyzovala a pro
svůj projekt zvolila parcelu v samém srdci Florence, která je vymezena ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici a Za Poříčskou bránou. Jedná se o parcelu,
na které je v denšní době situována výše zmíněná přestupní stanice metra.
Tato stanice má v součastnosti podobu provizorní jednopatrové budovy na
mnohaúhelníkovém půdorysu, která velmi nedůstojně uzavírá obytný blok
budov okraje Karlína.
Vzhledem ke kvalitám místa jsem se rozhodla pro návrh polyfunkčního
městského paláce, který má za úkol využít komerční potenciál místa, zklidnit současnou dopravní situaci a vnést do ní řád, zpříjemnit dané prostředí
pro chodce a vytvořit zde cíle, které přitáhnou život do veřejného prostoru
a přinesou mu nové kvality. V neposlední řadě má budova architektonicky
pozvednout místo a doplnit blok odpovídající hmotou vzhledem k okolním
budovám, celkovému měřítku a významu místa.
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Návrh byl hned v jeho začátcích výrazně ovlivňován dopravní situací daného
místa. Na parcele se nachází dva vstupy do metra, u kterých bylo nutné počítat s nemožností změnit jejich stávající pozice, jelikož navazují na podzemní
eskalátory, vedoucí na perony metra. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření
nové diagonální ulice, která protne doplněnou část městského bloku. Tato
ulice kopíruje směr trasy metra C, která leží pod ní, a po obou stranách má
zakomponovány zmiňované vstupy do metra C a B. Při vstupu do metra
C, je situován i vstup do stávajícího podzemního vestibulu metra. Nová
ulice vytvoří elegantní linku spojující tramvaj, metro a autobusové nádraží
a umožní jejich hladší úrovňové propojení, bez nutnosti využítí podzemního
spojovacího vestibulu. Další kvalita této nové ulice spočívá v pozvednutí veřejného prostoru pro chodce. Polyfunkční budova je ulicí rozeklána na dvě
části. Objekt obklopí ulici svým dvoupatrový komerčním parterem a odkloní
chodce od okolních frekventovaných silničních komunikací.
Parter budovy má především dvě funkce – obchodní a gastronomickou.
Gastronomická funkce je v bezprostředním kontaktu s novou ulicí, do které
se za příznivého počasí může přímo vlévat prostřednictvím předzahrádek a
možnosti absolutního otevření gastro ploch směrem do této vnitřní komunikace. Tím se ulice ve svém středu stává pomyslným náměstím a zároveň
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živým srdcem nové budovy. Toto místo tak vyzývá k zastavení, vtahuje do parteru budovy a ulice zde získává kvality pasáže, mimo jiné
i díky zasklené střeše nad jejím středem.
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