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Anotace 
(česká): 

Tato práce se zabývá návrhem tržnice v současném nevyhovujícím  
prostoru pražské části Florenc v blízkosti autobusového nádraží a před 
budovou muzea. Poukazuje na historický charakter pražských náměstí 
jako prostředí pro trhy a obchod. Návrh tržnice je založen na 
navrácení vztahů mezi veřejným prostorem a prodejními prostory. 
Práce definuje architektonický koncept sestávající ze dvou částí: 
otevřeného veřejného tržního prostoru s prodejními kiosky a objektem 
pod konstrukcí estakády. Tržní prostor řeší prodejní kiosky pod širým 
nebem vytvářející pozitivní tření s proudy lidí. Objekt pod konstrukcí 
estakády plní skladové a zpracovatelské zázemí trhovců, obsahuje 
občerstvení, restaurace i stálé obchody. 
 

Annotation 
(English): 

This paper describes the design of market in the current unsatisfactory 
space Florenc Prague district near the bus station and in front of the 
museum. It refers to the historical character of Prague's squares as 
places for marketplaces and trade. Spatial market design is based on 
the return of relations between the public space and sales space. This 
work defines an architectural concept consisting of two parts: an open 
public market place with vending kiosks and the object under elevated 
highway. Market place solves vending kiosks at open air space 
creating a positive friction with streams of people. The building under 
elevated highway performs storage and processing facilities for 
paddlers, includes fast-foods, restaurants and permanent shops as 
well. 
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