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Řešené území je značně formované dopravou. Nachází se 
zde stanice metra Palmovka, tramvajová trať a autobusové 
nádraží. Tato skutečnost přináší do území život, děje a je 
dobrým předpokladem pro to, aby byla Palmovka lokálním 
svébytným centrem.

Okolí křižovatky Palmovka bylo a je tématem k diskuzi. 
Chátrající a zanedbané veřejné prostory, které nemají 
jasné vymezení a pobytovou kvalitu, se rozprostírají jako 
chobotnice napříč územím brownfieldu 
a evokují území nikoho. 

Nová kompaktní hmota na nároží douzavíra křižovatku 
a jasně vymezuje veřejný prostor. Dále definuje hranu 
parku u Židovského hřbitova a pohledově douzavírá nový 
park Palmovka - zelený pás vedoucí od nové zástavby 
Rohan City přes celé území brownfieldu.

Vymezením podstatných cílových bodů v blízkosti parcely 
(tramvajová zastávka, metro, bus, park) pomáhá více 
pochopit dané místo a co nejvíce zohlednit tyto faktory 
v návrhu. Propojením cílových bodů zvyšuji prostupnost 
územím. Tyto základní proudy -pohyby chodců městem - 
vytváří čtyři důležité průchody kompaktní nárožní hmotou.

Hmota je dále členěna na 4 menší objemy v návaznosti na 
průchody domem. Vzniká tak dynamické seskupení hmot, 
které spolupůsobí a zároveň umožňuje výškově reagovat 
na své okolí.

1.1  vstup velké divadlo
1.2  pokladna divadla
1.3  komerční plocha  62 m²
1.4  výstup z garáží
1.5  komerční plocha 110 m²
1.6  komerční plocha  110 m²
1.7 komerční plocha 90 m²
1.8 komerční plocha 90 m²
1.9 komerční plocha  122 m²
1.10 komerční plocha  120 m²
1.11 kavárna  200 m²
1.12 toalety kavárna
1.13 zázemí kavárny
1.14  divadelní výtah - dekorace
1.15 vstup malé divadlo
1.16  pokladna
1.17  vstup zaměstnanci divadla
1.18 výstup z garáží
1.19  bistro 112 m²
1.20 kuchyně
1.21 toalety
1.22 zázemí bistra 
1.23  komerční plocha  57 m²
1.24 komerční plocha  83 m²
1.25 vstupní hala galerie
1.26 toalety návštěvníci. zaměstnanci
1.27  zázemí kavárny
1.28  kavárna galerie
1.29 vstup bytový dům
1.30  komerční plocha  85 m²
1.31  komerční plocha  85 m²
1.32 komerční plocha
1.33 komerční plocha
1.34 vstup bytový dům
1.35 recepce fitness + kavárna
1.36 zázemí kavárny
1.37  toalety
1.38 komerční plocha  74 m²
1.39  komerční plocha  74 m²
1.40 vstup bytový dům
1.41 komerční plocha 
1.42  komerční plocha  
1.43  komerční plocha  
1.44  cukrárna  100 m²
1.45  toalety návštěvníci
1.46  zázemí cukrárny
1.47  komerční plocha  80 m²
1.48  komerční plocha  80 m²
1.49  recepce administrativa

1 NP

CO V SOBĚ SKRÝVÁ 

MĚSTSKÝ PALÁC?

BYDLENÍ

PRACOVNÍ 

PŘÍLEŽITOSTI
KULTURA

OBCHOD 

A SLUŽBY

VEŘEJNÝ PROSTOR 

PRO SETKÁVÁNÍ, 

ODPOČINEK

Rozdělení na menší objemy a různorodost této struktury 
odkazuje k nepravidelné zástavbě starého židovského 
města Libně.

Uliční čára je nepravidelná a vytváří různé veřejné prosto-
ry reagující na své těsné okolí: 
a) menší uliční profil - klidnější vedlejší ulice
b) větší uliční profil  - prostor u tramvajové zastávky, 
umístění vstupů do obchodních jednotek a služeb

Jednotlivé hmoty mají různě dlouhá průčelí a výšky, které 
se odkazují k okolním stavbám. Hmoty postupně výškově 
gradují směrem do křižovatky a k Libeňskému mostu. 
Nejvyšší hmota podél ulice předmostí Libeňského mostu 
reaguje na současné a budoucí realizace výškových 
administrativních budov vizualizující velké město.

V místě dotyku jednotlivých hmot vzniká obchodní pasáž 
domem dle vytyčených pěších tras. Jednotlivé pasáže jsou 
dále hierarchizovány dle výšky. Tato skutečnost ovlivňuje 
orientaci v prostoru a jasně definuje pomyslnou vstupní 
bránu do nového území. Dvoupodlažní pasáž nabízí 
průhledy do 2. NP, kde se nachází fitness, foyer a další. 
Dochází tak k podpoření vizuální komunikace a zvýšení 
dějů ve veřejném prostoru.

Těžištěm půdorysu se stává veřejný dvůr, do kterého ústí 
jednotlivé pasáže a kolem je lemován výlohami jednot-
livých obchůdků a služeb.

Křižovatka na Palmovce (křížení ulic Zenklova, Na Žertvách, 
předmostí Libeňského mostu) je dnes pomyslným centrem 
díky důležitým přestupním uzlům metra, tramvají a autobusů. 
Velmi dobrá dopravní obslužnost této lokality je skvělým 
předpokladem pro navazující výstavbu v okolí této 
křižovatky. 

Současná podoba území však postrádá jasné lokální centrum 
s kvalitními veřejnými prostory, které by generovaly různo-
rodé děje a umožnily obyvatelům čitelnou orientaci v území. 
Palmovka se tak ocitá na rozhraní mezi vnitřní periferií a 
novým městským subcentrem.

V rámci předdiplomního semináře vznikl návrh nového 
urbanismu pro celé území brownfieldu Palmovka. Novému 
návrhu dominuje zelený pás vedoucí napříč celým územím 
- park Palmovka, který přímo navazuje na budoucí projekt 
Rohanského ostrova a pokračuje na sever do Libně. V rámci 
návrhu jsou nadefinovány plochy pro bydlení, administrativu, 
základní školu a služby pro veřejnost.

Cílem diplomního projektu je návrh městského paláce, který 
bude reagovat jak na současné požadavky, tak na kontext 
rozličných struktur Libně. 

Navrhovaný městský palác je situovaný na nároží křížení 
ulice Zenklova a předmostí Libeňského mostu. Budova 
dotváří veřejný prostor důležité křižovatky a samotná nárožní 
poloha vypovídá o specifické roli budovy. V okolí je velmi 
dobrá dopravní dostupnost a palác vytváří jednu 
z pomyslných bran do nově vznikajícího území.

Městský palác je místem, kde se příjemně bydlí, pracuje, 
sportuje, relaxuje a kulturně žije. Přízemí s pasážemi se 
otevírá veřejnosti prostřednictvím služeb a obchodu. 
Ve vyšších podlažích se nachází velké divadlo, malá 
alternativní scéna, galerie, fitness centrum, administrativa 
a bydlení.

Městský palác jako 
iniciační bod nové Palmovky
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URBANISTICKÝ KONCEPT

Městský palác svou náplní nabízí místním obyvatelům i 
návštěvníkům vyžití po celý den. Budova je tak živá od rána 
do večera a nevytváří mrtvá místa. 

Sjednocujícím prvkem všech objemů je společný parter 
a 2NP - piano nobile, který slouží veřejným funkcím - 
obchůdkům, kavárnám, bistru, fitness centru.

Vyšší podlaží vždy odpovídá dané funkci dle jednotlivých 
hmot - bydlení, administrativa, velké divadlo, malá scéna 
a galerie.

Umístění funkcí vzhledem k orientaci ke slunci, orientaci 
k okolí:
1_administrativa - jednotlivé pracovny na sever 
- rozptýlené světlo dobré pro práci, větší procento prosk-
lených ploch - nedochází k přehřívání, podél rušnější ulice 
s tramvajovou tratí
2_bydlení - orientace východ -západ, obývací pokoje 
zejména na západ, pokoje na východ, orientace fasády do 
klidnější ulice U parku - zeleň, výhledy na nový park 
Palmovka
3_velké divadlo - orientace do ulice Zenklova, návaznost 
na nový veřejný plácek u křižovatky

Srdcem domu je veřejný dvůr propojený jednotlivými 
pasážemi poskytující prostor k setkávání, odpočinku, 
občerstvení či nákupu. V pasážích se nachází zejména 
vstupy do hlavních funkcí paláce.

Každé patro disponuje výstavním prostorem, který je 
možné dle potřeby dále dělit příčkami, panely nebo 
ponechat volně. Primárně jsou zde plné bílé zdi bez oken 
pro vystavování umění. 

BYDLENÍ

Bydlení zaujímá z objemu 7 pater. Nachází se zde tři 
samostatné vstupy s prostorem pro odpadky a kola či 
kočárky. Na patře jsou primárně 4 byty. Dva průběžné větší 
byty s příčným provětráním a dva menší byty jednosměrně 
orientované.

MATERIALITA
Obchodní parter sjednocuje všechny čtyři části. Je trak-
tován daným osovým systém budovy. Dominují mu velké 
skleněné výkladce se zlatými rámy a sloupy obloženy 
kamenným obkladem z bílého travertinu. 

Objekty určené pro kulturu mají totožně řešený parter, 
ale ve vyšších patrech je fasáda opatřena pozlacenými 
vertikálními lištami, které dodávají velké hmotě patřičný 
detail, jemnost a noblesnost. Různou velikostí, 
modulem rozložení, natočením a zvlněním lišt fasáda 
vytváří měnící se strukturu kolem dokola domu, dle úhlu 
pohledu diváka. Lišty jsou ve dvou vrstvách a symbolizují 
divadelní zvlněnou oponu v pohybu, která objímá dokola 
objekty určené pro kulturu.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt zahrnuje společné dvě podlaží podzemních garáží 
a až 9 nadzemních podlaží dle dané části.
Parter slouží především veřejnosti a nabízí plochy pro 
obchod, služby, kavárny a občerstvení. 
Rozmístění jednotlivých funkcí odpovídá rozdílným 
požadavkům těchto funkcí a také dle orientace do 
blízkého okolí domu.
Součástí domu je také bezbariérový vstup do metra, který 
ústí z jedné z pasáží na nároží křižovatky.

VELKÉ DIVADLO A MALÁ SCÉNA

Velké divadlo i malá scéna mají své samostatné vstupy 
umístěné v pasážích domu. Obě scény jsou bezbariérově 
přístupné.

1) Stěžejním prostorem divadla je sál a foyer ve 2 NP. Sál 
má kapacitu 560 návštěvníků. Jedná se o klasické 
frontální uspořádání hlediště. Sál rozměrově a kapacitně 
vychází z křivek pro optimální podmínky viditelnosti 
a slyšitelnosti. Maximální vzdálenost posledního diváka 
činí 24m. 

Foyer ve 2 NP využívá prostoru pod sálem 
a jeho strop se zvedá dle křivky sálu. Opticky je propojené 
s foyer ve 3 NP a umožňuje tak vizuální komunikaci mezi 
návštěvníky. Nachází se zde bar a hygienické zázemí. 

Divadlo nabízí také letní scénu na střeše, kde se nachází 
pobytová terasa s venkovním barem a pódiem. Umožňuje 
tak zažít návštěvníkovi další prostorovou dimenzi během 
představení nebo koncertu s výhledy na město.

Malá scéna nabízí oproti klasickému divadlu více 
experimentování a variabilitu prostoru. Kapacita je dle 
daného uspořádání. Jedná se o cca 150 diváků. Je zcela 
nezávislá na provozu velkého divadla. Má vlastní vstup 
z pasáže a vlastní foyer. V sále jsou umístěna okna, která 
umožňují pořádat denní společenské aktivity - semináře, 
konference, slavnosti. 

Obě divadelní scény spojuje technické zázemí - provozní 
část, které spolu sdílejí. Vstup pro zaměstnance a herce je 
umožněn z pasáže vedle hlavního vstupu do malé scény. 
Najdeme zde šatny, zkušebny, kanceláře, sklady, dílny 
a hygienické zázemí.

Důležitým prvkem je výtah na dekorace a kulisy, který 
ústí do jižní pasáže. Blízkost silnice umožňuje bezpečně 
dopravit vše potřebné do divadelních skladů nebo přímo 
na jeviště.

GALERIE

Vstup do galerie je umístěn v západní pasáži. V hale je 
recepce, šatna a kavárna orientovaná do parku. Galerie je 
vertikálně řešená a maximálně otevřená novým přístupům. 

MALÁ SCÉNA
GALERIE

ADMINISTRATIVA
BYDLENÍ
FITNESS

VELKÉ DIVADLO

AKTIVNÍ PARTER S OBCHODY A SLUŽBAMI
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židovský hřbitov
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nový park Palmovka
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MĚSTSKÝ PALÁC PALMOVKA 

2.1  šatna  78 m²
2.2  foyer velkého divadla 415 m²
2.3  bar
2.4 toalety zaměstnanci
2.5 toalety ženy
2.6 toalety muži
2.7  sboristé  30 m²
2.8  toalety zaměstnanci divadla
2.9 divadelní výtah - 3,8 x 2,2m
2.10 zasedací místnost
2.11  strojovna propadliště  120 m²
2.12 kancelář
2.13  kancelář
2.14  šatna herci
2.15  šatna herci
2.16  šatna herci
2.17  kuchyňka
2.18 šatna herci
2.19  šatna sólisti
2.20  šatna herci
2.21  kostymérna
2.22  kostymérna
2.23  foyer malé divadlo 380 m²
2.24  šatna
2.25  toalety divadlo
2.26  sklad
2.27  zázemí vedení galerie
2.28  výstavní prostor 455 m²
2.29  jogovna  155 m²
2.30  cvičící studio  155 m²
2.31  šatny fitness ženy
2.32 hygiena muži
2.33 hygiena ženy
2.34  fitness šatna muži
2.35  konzultační místnost
2.36 zázemí zaměstnanci ženy
2.37 zázemí zaměstnanci muži
2.38 kuchyňka
2.39  posilovna  200 m²
2.40  masáže
2.41 masáže
2.42 masáže
2.43 masáže
2.44  kancelářské jednotky  25-
80m²
2.45  odpočinková zóna
2.46 kuchyňka
2.47  toalety
2.48  zasedací místnost

3.1 byt 5+kk 170m²
3.2 byt 2+kk 50m²
3.3 sklepy 
3.4 byt 2+kk 90m²
3.5 byt 4+kk 140m²
3.6 byt 2+kk 50m²
3.7 byt 2+kk 50m²
3.8 byt 4+kk 140m²
3.9 byt 4+kk 140m²
3.10 byt 2+kk 50m²
3.11 byt 2+kk 50m²
3.12 byt 3+kk 120 m²
3.13 zasedací místnost
3.14 kancelářské jednotky  
25-80m² 
3.15 kancelář
3.16 zasedací místnost
3.17 odpočinková zóna
3.18 kuchyňka
3.19 wc
3.20 archiv
3.21 vedlejší foyer
3.22 bar
3.23 wc návštěvníci
3.24 jeviště
3.25 šatna 
3.26 šatna
3.27 šatny pro sólisty 
(na patře jeviště)
3.28 meziprostor před vstupem na 
scénu-akustická izolace
3.29 přípravna u jeviště
3.30 jeviště malé scény
3.31 wc návštěvníci malá scéna
3.32 foyer
3.33 wc návštěvníci galerie
3.34 zázemí vedení galerie
3.35 výstavní prostor 455²

4.1 byt 5+kk 170m²
4.2 byt 2+kk 50m²
4.3 sklepy 
4.4 byt 2+kk 90m²
4.5 byt 4+kk 140m²
4.6 byt 2+kk 50m²
4.7 byt 2+kk 50m²
4.8 byt 4+kk 140m²
4.9 byt 4+kk 140m²
4.10 byt 2+kk 50m²
4.11 byt 2+kk 50m²
4.12 byt 3+kk 120 m²
4.13 zasedací místnost
4.14 open space kancelář
4.15 kancelář
4.16 zasedací místnost
4.17 odpočinková zóna
4.18 kuchyňka
4.19 wc, úklid
4.20 archiv/sklad
4.21 vedlejší foyer
4.22 zázemí zaměstnanci baru, 
zvukař
4.23 technická místnost
4.24 wc návštěvníci
4.25 zvukař, osvětlovač
4.26 hlediště
4.27 šatna
4.28 šatna
4.29 šatna s wc
4.30 kuchyňka
4.31 dílna
4.32 dílna
4.33 dílna
4.34 wc pro zaměstnance divadla
4.35 balkonek k malé scéně
4.36 sklad
4.37 zázemí vedení galerie
4.38 výstavní prostor 455m²

5.1 byt 5+kk 170m²
5.2 byt 2+kk 50m²
5.3 sklepy 
5.4 byt 2+kk 90m²
5.5 byt 4+kk 140m²
5.6 byt 2+kk 50m²
5.7 byt 2+kk 50m²
5.8 byt 4+kk 140m²
5.9 byt 4+kk 140m²
5.10 byt 2+kk 50m²
5.11 byt 2+kk 50m²
5.12 byt 3+kk 120 m²
5.13 zasedací místnost
5.14 kancelářské jednotky  
25-80m²
5.15 kancelář
5.16 zasedací místnost
5.17 odpočinková zóna
5.18 kuchyňka
5.19 wc
5.20 archiv
5.21 vedlejší foyer
5.22 technická místnost
5.23  technická místnost
5.24 balkonek
5.25 únikový východ
5.26 vstup na technické můstky
5.27 technická místnost
5.28 zkušebna
5.29 sklad
5.30 kuchyňka
5.31 wc
5.32 šatna herci
5.33 šatna herci
5.34 šatna orchestr
5.35 šatna orchestr
5.36 šatna orchestr
5.37 komunikace pro zaměstnance 
divadla
5.38 sklad kostýmů
5.39 zkušebna
5.40 zkušebna
5.41 zkušebna
5.42 technická místnost - divadlo
5.43 technická místnost galerie
5.44 wc galerie
5.45 zázemí vedení galerie
5.46 výstavní prostor 455m²

Diplomní práce  /  Lucie Petrášová  /  atelier Seho - Poláček  / FA ČVUT  /  ZS 2021
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