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Identifikační údaje
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IČO: 26546370
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ČKA 04 161
Datum: 15.03.2017
Tým:
Barbora Slavíčková, Lynda Zein, Radka Smičková, Viktória
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Řešené území
1 : 4000

Historie

císařské otisky 18411)

19382)

Pohled do někdejší Královské ulice3)

vojenské mapování 1871-19531)

19521)

Karlínský přístav 19104)

Ulice Za Poříčskou bránou spadá pod správní část
Prahy 8 Karlín, tato městská čtvrť byla založena roku
1817. Po zbourání městských hradeb v 70. letech
19. století kalrín nabízel spoustu cenově výhodných
pozemků k budoucímu rovoji. Díky tomu se zde
velice rychle rozmáhá řada průmyslových závodů a
obytných domů pro zaměstnance. V této době měl
velký vliv průkopník české elektrotechniky František
Křižík, který zde rozvíjel elektrotechnický průmysl.
Roku 1896 zde byla uvedena do provozu Křižíkova
elektrická tramvajová dráha. Součástí Velké Prahy
se Karlín stal v roce 1922. To mělo za následek větší
stabilitu celé Prahy.
Toto území získalo důležitější status i díky první trase
metra v roce 1974, která byla ukončena na území
Karlína ve stanici Florenc. V roce 1990 se karlínští
dočkali podzemní dráhy do centra Karlína, přilehlé
pěší zóny a na sídliště Invalidovna prodloužením
trasy metra B o stanice Křižíkova a Invalidovna.
Dnes patří Karlín k jedné z nejperspektivnějších
čtvrtí v Praze.
Nejvýznamnější stavby této čtvrti jsou barokní
Invalidovna, Kasárna a Negrelliho viadukt. Negrelli
viadukt, který je přímo propojen s řešeným
územím, spojuje Masarykovo nádraží přes Štvanici s
Holešovicemi. Tato stavba propůjčuje místu osobitý
charakter a bude procháze v následujících 4 letech
rozsáhlou rekonstrukcí. Současně i sousední
Karlínská kasárna získala nového majitele Ministerstvo spravedlnosti, které zde připravuje
revitalizaci celého komplexu.
Tedy je zcela jisté, že charakter okolí Negrelliho
viaduktu reprezentující vstup do Karlína se
komplexně promění v následujících pětilech.

zdroje
1
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
2
http://web2.mlp.cz/mapa1938/klad.php
3
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/233814nejstarsim-predmestim-prahy-je-karlin-s-unikatni-historiisveho-vyvoje.html
4
http://www.karlinsobe.cz/karlin/historie-karlina/

Proměny místa
1842
Poříčskou branou procházela jedna z hlavníchy pražských
cest směrem na Vídeň, tehdejší Královská třída, dnešní
Sokolovská ulice. Podél ní se pak začalo formavat dnešní
předměstí Karlína. Už tehdy existovala dnešní ulice Za
Poříčskou branou, tehdy polní cesta mezi sady zdejších
domů.

1884
Zbouráním městských hradeb a přivedení železničních tratě
to Prahy v roce 1850 bylo v blízkosti vybudováno nádraží
Rakouské železniční dráhy (jedné ze železníční společností)
neboli nádraží Praha - Těšnov či Denisovo nádraží. Na
uvolněných parcelách vznikla také budova Muzea hlavního
města Prahy s parkem, jehož uspořádání navazuje na zdejší
uliční síť. V této době již také stojí domy na severní straně
ulice Za Poříčskou branou.

1938
Od půlky 19. století doznal Karlín značného rozvoje
a stal se tak jedním z nejdůležitějších a zároveň
nejereprezentativnějších pražských předměstí. Tato
tendence pokračovala i v první polovině 20. století. Ulice Za
Poříčskou branou je v té době již zcela implementované do
mestské struktury Karlína.

Proměny místa
1975
Stavba Severo - jižní magistrály v sedmdesátých letech
razantně změnila tvář Poříčského předbraní. Vyžádala si
zbourání Denisova nádraží, změny provozu místních ulic
a v případě tehdejší Havlíčkovy ulice, dnes Za Poříčskou
branou, dokonce jejich zaslepení.

1989
V roce 1978 se vybudovala Severojižní magistrála, která
protínala tehdejší park. V tomto roce již vznikla zastávka
metra C, která měla již tehdy 6 výstupů z metra.
Po vytvoření další trati metra B a tím pádem zvětšení
kapacity přestupní stanice Florenc se zde vybudoval nový
vestibul, který měl za důsledek zbourání tehdejších domů.

2016
Ulice Za Poříčskou branou má díky zaslepení charakter
jakési nevýznamné zadní uličky, která slouží především
parkování a zásobování místního supermarketu
BILLA. Dané řešení vestibulu metra přineslo množství
nepřehledných zákoutí, které negataivně ovlivňují život v
ulici. Ulice má přitom významnou polohu díky průhledu a
napojení na park Muzea Hlavního mesta Prahy na západ a
blízkosti Negrelliho viaduktu smerem na východ.

Současný stav
V dnešní době je ulice Za Poříčskou bránou chápána
spíše jako zadní ulička - komunikace pro auta a
zásobování a díky slepému charakteru více jako
prostor pro parkování, než jako příjemný prostor pro
občany. Problémem se stává existence tzv. slepých
míst, která vznikají především kvůli charakteru ulice,
která je slepá a má spoustu i zákoutí. Na konci tohoto
prostoru se k tomu nachází zásobovací prostor pro
Billu a rampa směřující k poměrně rušné zastávce
autobusu.

Pohled směrem k ulici Ke Štvanici

Konec ulice, směrem k Negrelliho viaduktu Konec slepé ulice, směrem k ulici Ke Štvanici

Vstup do metra Florenc

Soukromé parkování při vstupu do metra

Zasobování Billy

Parkování v ulici – smíšená zóna

Parkování v ulici – smíšená zóna

Parkování v ulici – smíšená zóna

Je třeba si uvědomit, že připravovaná rekonstrukce
Negrelliho viaduktu a nové využití budovy Kasárna
dodá v blízké budoucnosti prostoru - vstupu do
Karlína novou dynamiku. V následujících pěti letech
je třeba počítat se zvýšenou stavební činností v
daném území.

Současný stav
Veřejná doprava 1:1000

Území je jedno z nejdůležitějších bodů dopravy v
Praze, pro městskou i mimo-městkou dopravu.
Je křižovatkou pro městskou veřejnou
dopravou - přestupní stanice metra linek B
a C a autobusových a tramvajových linek .
Metro slouží také pro dostupnost k autobusovému
nádraží Praha Florenc odkud vyjíždí a přichází
vnitrostátní a mezistátní linky.
Vlakové hlavní nádraží hl.m. Prahy a Masarykovo
nádraží jsou také v blízké dostupnosti.

tramvajová trať
BUS

BUS

vstup do metra
vstupy do metra - objekty
zastávka autobusu
zastávka tramvaje
zastávka dálkového
autobusu

Současný stav
Infrastruktura 1:1000
Kanalizace v havarijním stavu

Voda
Elektřina
Plyn
Kanalizace

Současný stav
Infrastruktura 1:1000
Kanalizace v havarijním stavu
Dnešní stav kanalizace v ulici Za Poříčskou bránou
je v havarijním stavu. Riziko poruchy je velké a
proto je nutné mít připravenou studii k tomu, aby v
případě havárie, došlo k opravě a to nejen potrubí,
ale i povrchu ulice a zkvalitnění prostoru. Proto
předpokládáme projekt ve 3 fázích, kde 2 fáze
zahrnuje právě i komplexnější úpravy povrchů,
které můžou být realizovány při poruše kanalizace.

Voda
Elektřina
Plyn
Kanalizace

Současný stav
Vlastnické vztahy 1:1000

Budovy v ulici Za Poříčskou bránou jsou hlavně
soukromým majetkem. Dům č. 7 vlastní
město Praha a č. 15 vlastní stát a je ve správě
konzervatoře Jana Deyla a internátní střední školy
pro zrakově postižené.

Česká Republika
– Konzervatoř Jana Deyla a SŠ

pro zrakově postižené - internát.

Hl. m. Praha
DPP Hl. m. Prahy a.s.
Bytové družstvo
Více vlastníků - soukromé
Fyzické osoby
Právnické osoby
Billa reality s.r.o.

Současný stav
Aktivity v ulici 1:1000
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Ulice má městský smíšený charakter. Kromě
toho, že v ulici bydlí rezidenti, je zde i internát
Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro
zrakově postižené. Současně jsou v ulici dva hotely
a některé byty se turistům rovněž pronajímají v
rámci airbnb. Kromě bydlení jsou zde samozřejmě
i kanceláře . V ulici za Poříčskou bránou je v
současnosti několik restaurací, které oživují parter
ulice. A to převážně na jižní straně ulice. Parter
oživují také banka, pojišťovna a různé servisy. Dům
č. 7, který byl delší dobu prázdný, je dnes z části
využívaný v přízemí, nábytkovou dílnou Z pokoje do
pokoje. Dvůr v jarních a letních měsících využívá
imersivní divadlo Pomezí. Sousedící velkoobchod
Billa má velký dopad na ulici, její zásobovací prostor
je na konci ulice, kde vícekrát za den přicházejí
nákladní automobily, navíc obchod do ulice
exponuje jen zadní část a tak nepřispívá charakteru
i tak slepé uličky. Vyústění do ulice Ke Štvanici
má tedy spíš periferní charakter, který podporuje i
stavba podchodu metra a neukončené nároží.

Dílna/Ateliér
Služby
Obchody
Hotely / Ubytování
Restaurace/Kavárny
Internát /Ubytování pro studenty

Současný stav
Zakoutí parteru ulice

Parter ulice je velice rozlišného charakteru a má
více slepých míst. Převážně při ústění ulice do
ulice Ke Štvanici. Kde díky stavbě metra vznikly
nepřehledné prostory, jako problematické se jeví
řešení úrovňových rozdílů a zídek nad podzemní
stavbou metra. Dále prostor znepřehleňuje
nedokončené nároží na jižní straně.

Plánovaná úprava světelné
signalizace a návrh pro TSK

801023

LEGENDA

Pozice sloupů SSZ vzhledem k vedení inženýrských sítí

5

0.9

Vyznačení směrových cílů, vjezd VB Umístění IM 8.238 - 2

Dnešní pěší cirkulace kolem metra Florenc,
autobusové stanice Florenc a muzeem hl. m. Prahy
je komplikovaná a nezřetelná – pěší musí použít
podchody metra, aby se dostali z jedné strany
Křižíkovy ulice na druhou. Proto jsou plánované
změny světelné signalizace a pěší budou moci
normálně přejít přes ulici díky zjednodušení a
optimalizovaní dopravní struktury.
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Návrh umístění inframajáků:

DPB'

Inframaják 8.238 - 1 zachovat na sloupu VO č.
801023 ve vzdálenosti cca 85 m před stopčarou VA
Inframaják 8.238 - 2 zachovat na sloupu SSZ ve
vzdálenosti cca 216 m před stopčarou VB
Přihlašovací místa BUS od stopčáry ve vzdálenosti:
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VZOR PROVEDENÍ DETAILU PŘECHODU PRO CHODCE
S VODÍCÍM PÁSEM PŘECHODU PRO SLABOZRAKÉ

3.75

0,55

V20

0,05 0,15

3.25

V11a

.25
V4/0

V17
7.90

0,15 0,05

5x0,03 5x0,03-výška vrstvy 3mm

0,50

0.75

.25

3.00

V4/0

800234

0.25
5/0.5/

V4 0.
V11a
800226

5

V4/0.2

5/0.25

0.5/0.

ZC

PC

BUS

0.

V20
V20

V14
V14
V10d

V14

V2b 3/

V9c

V14

0,25 - 0,75

4/

25
1.5/0.

0.5/

VC

V4 0.25

V17

V

4

V20

V20

V9c

5

OVA

KŘIŽÍK

0.1

V1

25
0.5/0.

800240 IM 8.201-4

ZB

V20

V9c

V10d

25

2c

V14

V14

0.75

V20

V20
VC'

V15

DKC
(10 m)

V20

V20
V9a

VK4

VK3

V5

V7a
PB'

125

V1a/0.
7.20

V20

V20
V20

V5
V9a

V20

4.00

V19

3.25

DVC1
(50 m)

3.20

V9a

V20

V20

V9a

VC''

3.85

V9a

V20

V20

2.0

VA

O
KŘIŽÍK

V1a/0.

0.75
3.00

V20

125

V20

V20
3.00
0

DVCS

V20

3.85

5

V20

V7a

3.25

1.00

V20
V4/0.2

V20

V4

V11a

V20

V20

25

3.30

V11a
5/0.
0.5/0.

2.00

V19

4.00

V20
PC'

25 m
šíře 0.
st. pás

V9a

V15

V14

125

V1a/0.

V9a

V1a/

12
V1a/0.

V2b/3.0/

V9a

30.5 m
0.125

V9a

V20

VK2

3.00

.2
/0

1.5

25

11.55

b1

b3

3.30

V2

6

V19

SB>'
VB'

V2

V5

1.5/0.125

V14

0.25

2.55

PA

V9a

V20

0.125

1.5/
V2b 3/

1.75

KC<

3.00

SB>
VB+ZBB^>
V5
PB

3.75

5

5.7

.65

11

3

V9a

3.25

DPB

VA+ZBA<

DPA

kontra

6.35

ZA

VA'

0

2.5

PA'

V20

5/0.25

0.5/0.

1.5/
V2b 3/

3.20

3.0

DPA'

2

9

0

2.5

V1

5

V7a

VK1

0

5.0

1

V20

V20

V5

2.7

0

0

2.5

2.5

DV

V10d

V14

3.20

V20

2.0

0

0

AS

0

5.0

0

5.0

V20

V13

DSBS

2.5

2.5

5.00

1.50

5

2.7

2.25

a

V13

V9

5

2.7

2.5

3.9
5

5.5

DBA1Lx
DBAL
DBA2L

55 m
50 m
0m

Přihlášení
Prodlužování
Odhlášení

DBB1Mx
DBBM
DBB2M

250 m
50 m
0m

Přihlášení
Prodlužování
Odhlášení

DBB1Rx
DBBR
DBB2R

250 m
50 m
0m

Přihlášení
Prodlužování
Odhlášení

VA
VB

1
2

8.238 - 1
8.238 - 2

V13
KS

25 m
šíře 0.
st. pás

Ř

kontra

V11a

R18

OVA

.00

KŘIŽÍK

R6

00

5°

.00

20.25°

5°

VZOR PROVEDENÍ VODOROVNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK č. V5, V7, V9a a V19

.50

VZOR OSAZENÍ SLOUPŮ SSZ OD HRANY VOZOVKY

00

7.

R1

15.7

15.75°

0

.0
R18

R12.00

R16

R8

R6
.

20.2

15.75°

°

5
.7

15

.00

5°

20.2

R8.0

sloup SSZ
povrch chodníku
(terénu)

0

obrubník

0,75 až 1,25 m

5°

20.2

povrch vozovky

R17.00

R12.00

Detail stavební úpravy nároží - vjezdy VA, VB/SB>

SSZ 8.238 Křižíkova - Ke Štvanici
Kód: 20160901

0
6.0

R1

V7

V19

V5

V9a

V9a

V9a

Situace

2.1

Součásný stav
Parkování
1 : 1000
V rámci současného navrženého parkování je
podélné parkování v ulici navrženo částečně na
chodníku, který je i tak velmi úzký. Vnímáme
to pouze jako kompromisní dočasně řešení. U
obchodu Billa dochází ke kolizi zásobovacích vozů s
chodci. Situace zde není příliš přehledná.

Modrá zóna

Stání povoleno bez omezení rezidentům a abonentům na
základě zakoupené parkovací karty, pro ostatní je možné
parkování po dobu maximálně 3 hodin po platbě přes
virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).
Typ zóny: rezidentní
Zpoplatněno: Po-Pá 8-20 hod.
Hodinová sazba: 60,- Kč nebo 2,40 EUR
Placení: parkovací automat, mobilní aplikace
Parkovací karta: Praha 8

Fialová zóna

Stání povoleno bez omezení rezidentům s platným
parkovacím oprávněním, pro ostatní je možné parkování
po dobu maximálně 24 hodin po platbě v parkovacím
automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (mobilní
aplikace).
Typ zóny: smíšená
Zpoplatněno: Po-Pá 8-22 hod.
Hodinová sazba: 30,- Kč nebo 1,2 EUR
Placení: parkovací automat, mobilní aplikace
Parkovací karta: Praha 8
Celkový počet stání ve fialové zóně v ulici Za Poříčskou
bránou: 80

Oranžová zóna

Krátkodobé stání po dobu maximálně 2 hodin s placením
pomocí parkovacího automatu nebo virtuálních
parkovacích hodin (mobilní aplikace) .
Typ zóny: návštěvnická
Zpoplatněno: Po-Pá 8-20 hod.
Hodinová sazba: 30,- Kč nebo 1,2 EUR
Placení: parkovací automat, mobilní aplikace
Parkovací karta: Praha 8

Kolize s pěším pohybem

Součásný stav
Charakter zástavby

metro Florenc

Za Poříčskou Bránou

podchod a vjezd
do metra Florenc

Křižíkova ulice

Budovy v ulici Za Poříčskou bránou mají většinou
4 až 5 podlaží. Výjimkou je objekt stanice metra
Florenc, které je jedno podlažní. Ulice končí
na východní straně Negrelliho viaduktem a na
západní, má výhled na muzeum hl. m. Prahy, které
hraničí se zvýšenou Magistrálou.

Negrelliho viadukt

Game shop Černý rytíř

Konzervatoř Jana Deyla a SŠ
pro zrakově postížené
- internát

Vinárna Karlínská Archa
Sudová vína

Divadlo Pomezí
Dům č.7
Nábytková dílna
Z pokoje do pokoje
vchod do metra Florenc

metra Florenc

Magistrála

Muzeum hl.m. Praha

Restaurace Prima

Restaurace U Baby
Čínská restaurace
Restaurace Time

Negrelliho viadukt

Současný stav
Povrchy ulice

Asfaltové povrchy chodníku nejsou sjednocené
a propisují se na nich úpravy podzemní
infrastruktury. Vozovka respektuje historický
charakter centra a je z dlažebních kostek.
Parkovací zóna podélného stání vstupuje do
prostoru chodníku.

Asfaltový povrch chodníku.

Parkování vstupuje do již i tak dosti úzkého chodníku.

Vstup na hlavní ulici Ke Štvanici má spíše periferní charakter.

Detail prosvětlení podzemních pater v ulici.

Nesourodý povrch asfaltu.

Součásný stav
Opotřebování povrchů

Povrchy ulice jsou opotřebované,asflatové
chodníky se skládají z mnoha vrstev vytvořených
v čase. Původní pražská dlažba na chodnících byla
necitlivě pokryta asfaltem. Parkovací zóny jsou
necitlivě barvou naznačeny na historické dlažbě.

Současný stav
Poklopy

Litinové poklopy jsou v dobrém stravu a v rámci
rekonstrukce ulice se počítá s jejich opětovném
použitím.

Současný stav
Specifické prvky uliční fasády

Fasády ulice jsou lemované různými prvky
charakteristickými pro dobu vzniku 2.pol. 19.
století. I přes opotřebované povrchy ulice, vytváří
prvky na fasádě charakteristickou identotu. Ulice
je také často využívaná jako prostředí filmařských
záběrů a to i kvlůli blízkosti významné památky
Negrelliho viaduktu. Charakter domů potvrzuje,
že ulice Za Poříčskou bránou byla významná svojí
polohou s průhledem na Muzeum a park.

Současný stav
Vývěsné štíty

Ulice také doplňují rozlišné reklamní štíty pro
obchody a servisy, které sídlí v parteru. Štíty by si
zasloužily určitý jednotící charakter.

Zapojení veřejností do procesu
přes dotazník, schůzky a kontinuální komunikaci
V rámci příprav studie, jsme diskutovali s místními
obyvateli v ulici ohledně projednání studie úpravy
ulice Za Poříčskou bránou, přes dotazník, schůzky a
kontinuální komunikaci.
S úřadem městské části Praha 8, jsme ve dne
12/01/2017 organizovali první veřejný projednání
studie v Karlínském Spektru. Občané z ulice
Za Poříčskou branou nebo jejího okolí měli
možnost vyjádřit se k návrhu úpravy této ulice
a podávat své podněty. Předem byl také poslán
dotazník pro obyvatele a pracující v ulici. Ve dne
01/02/2017, byl ve spolupráci s městskou částí
Praha 8 uspořádán veřejný workshop v prostorách
nábytkové dílny Z Pokoje do pokoje v domě č.
7, kde se v menších skupinách a větším detailu
diskutovalo o možnostech proměny ulice.

Městská část Praha 8 vás zve na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
projektové studie ulice

Za Poříčskou branou a okolí
u metra Florenc v Karlíně
ČTVRTEK

12/1
2017
18:00–20:00
Karlínské
spektrum DDM
hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7,
Praha 8

První veřejné projednání studie úpravy ulice – 12.01.2017

Chcete ovlivnit nový
vzhled a funkci ulice
Za Poříčskou branou
a okolí? ZAPOJTE SE!
Studii představí
autor Ing. arch. Igor
Kovačevič, Ph.D.
z architektonického
centra MOBA.
Akce se koná pod záštitou
zástupce starosty MČ Praha 8,
MgA. Petra Vilguse, Ph.D.

Veřejný workshop - 01.02.2017

Předem velice děkujeme a přejeme vám veselé a štědré Vánoce a úspěšný nový rok.
za MOBA tým Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

01. Ulici Za Poříčskou bránou obýváte jako právnická nebo fyzická osoba?
fyzická
právnická
02. Jaký je váš vztah k ulici Za Poříčskou bránou?
Mám zde trvalé bydliště.
Bydlím zde v pronájmu.
Podnikám, mám zde provozovnu.
Podnikám jinde, zde mám jen sídlo.
Jiný, prosím uveďte:………………………………………………

05. Jak dlouho je Vaše společnost registrovaná (jen pro právnické osoby)?
0-1 rok
2- 5 let
6 – 10 let
11 – 15 let
16 – 20 let
více než 20 let
06. Jak byste popsali ulici Za Poříčskou bránou jedním slovem?
/například nádherná, starobylá, bezpečná, …/

03. Jak dlouho žijete nebo podnikáte v ulici Za Poříčskou bránou
1 rok
už asi 2 roky
přibližně 5 let
přibližně 10 let
20 a více let

…………………………………………………………………………………………………..

04. Jaký je váš věk (jen pro fyzické osoby)?
0-18 let
18-25 let
26 – 40 let
41 – 60 let
61 – 80 let
více než 80 let

08. Co Vám v ulici nejvíce chybí?
/například lavičky, odpadkové koše, stromy, stojany na kola…/

07. Jak nejčastěji ulici užíváte?
/například pouze jí procházím, parkuji v ní, …/
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
09. Co byste rádi z ulice odstranili?
…………………………………………………………………………………………………..
10. Co vnímáte ve vaší ulici jako největší problém?
…………………………………………………………………………………………………..
11. Co vnímáte jako největší pozitivum vaší ulice?
…………………………………………………………………………………………………..

Dotazníkové šetření
V rámci dotazníku
jsme se ptali na následujícíc otázky.

Výsledek: Dotazníkové šetření

bezpečná

34 respondentů
smradlavá

nepřehledná

chaotická
nepříjemná

Získali jsme 34 odpovědí a připravili dané
vyhodnocení. U odpovědích s největší shodou je
použito výraznější písmo. Zjímavé poznatky jsou
zvýrazněny.

bezvadná

zoufalá

jak by ste popsali vaši ulici?

zanedbaná

nebezpečná

šílená
hlučná

filmařská
jednosmerná

špinavá

poklidná

klidná

toalety

zeleň

nepořádek/odpad
akce pod viaduktem

lavičky

co vám v ulici chybí?

prostor

procházím

služby

klid

koše

nic

průjezdnost

dlažební kostky

podnikám

jak nejčasteji ulici užíváte?

čistota

nová vozovka

parkuji

chodníky

cyklostezka
bezpečí

nepřizpůsobivé
nic

nákladní doprava

zásobovací rampa

vraky

co by ste z ulice odstranili?

auta na chodníku

špina

dlažební kostky

situaci v domě č. 7

lampy

zápach

parkování

Současný stav
Situace 1:750

současný stav
Ulice Za Poříčskou bránou má hlavní
nedostatky: opotřebované povrchy
ulice, intenzivní parkování zabírající i
chodník. Navíc charakter slepé ulice
napomáhá k tomu, aby se zákoutí
výrazně využívaly jako skládky či
veřejné toalety.

Návrh

1. fáze
jaro/léto 2017

testovací provoz

Testovací provoz, který se bude konat
během jara/léta 2017, má za cíl zkvalitnit
život obyvatel v ulici Za Poříčskou
bránou a dodat místu nové aktivity.
Cílem je, aby ulice byla obyvatelná a
nabídla příjemné prostředí pro život ve
městě.

2. fáze
v případě havárie
infrastruktury

rekonstrukce ulice
proměna křižovatky

V případě havárie kanalizace, která je
ve špatném stavu, je nutno připravit
návrh pro revitalizaci celé ulice,
nejen pro změnu zmíněné kanalizace.
Návrh proto počítá se zkvalitněním
povrchu, reorganizací parkovacích míst,
vysázením stromů, instalací nových
pouličních lamp a vytvoření zálivů pro
zahrádky restaurací. Tyto body proměny
vyšly ze společných diskuzí s obyvateli a
pracujícími v ulici.

3. fáze
součástí budoucí
investice okolí

výhledová proměna

Zaměřená na budoucí investice do okolí
Na místě objektu stanice metra
Florenc je v budoucností plánovaná
rozsáhlá městská investice. Počítáme
i s uzavřením nároží v ulici Ke Štvanici/
Za Poříčskou branou. Navrhujeme
opětovné otevření ulice do ulice Ke
Štvanici.
Tahle lokalita, jako jedna z mála takových
významných křižovatek v Praze, mezi
dvěma linkami metra, linkami tramvají
a městskými i meziměstskými a
mezinárodními linkami autobusů, získá

Návrh

1. fáze
jaro/léto 2017

testovací provoz

2. fáze
v případě havárie
infrastruktury

rekonstrukce ulice
proměna křižovatky

3. fáze
součástí budoucí
investice okolí

výhledová proměna

1. FÁZE testovací provoz
Testovací provoz se bude konat během
jara/léta 2017 a bude obsahovat
intervence na 4 místech. První místo
se týká prostoru na konci/začátku
ulice, podél ulice Ke Štvanici. Terasa s
dočasnou kavárnou a galerii popřípadě
jinou atraktivní provozovnou oživí
a vhodně využije dnes zanedbaný
prostor mezi objektem metra Florenc a
zastávkami autobusů. Druhá intervence
bude řešit slepý kout trojúhelníkového
půdorysu před vchodem do metra,
které přemění na uliční basketbalového
hřiště. Třetí intervencí je zprovozňování
domu č. 7 a jeho vchodu podél
uliční fronty. Počítá se s rozšířením
aktuálního provozu dílny a divadla
o další veřejně přístupné aktivity.
Poslední místo je zvýšená platforma
veprostřed ulice, zpomalující auta a
vytvoření zahrádky pro restaurace v
parteru při jižní fasádě.

1. FÁZE - testovací provoz
Situace 1:750

3.

2.
4.
1.

1. FÁZE - testovací provoz
Detail 1:400

1. Galerie, kavárna, start-up
a platforma
Květináče v okolí metra Florenc jsou zanedbané, jejích šířka a tvar
nejsou praktické pro udržování vegetace.
Navržená nová terasa nad objektem metra by měla dodat místu
prostor pro různé aktivity, jako například trhy nebo může fungovat
jako pódium pro akce. Dočasně umístěné kontejnery na ploše terasy
mohou být využívané jako galerie, kavárna, start-upová provozovna
nebo sloužit jako zázemí pro akce.
Každodenně bude prostor používán jako místo, kde lidi mohou
čekat na autobusy, městské nebo také vnitrostátní a mezinárodní
odcházející z nádraží Florenc.

2. Vstup do metra
Prostor vstupu do metra není dnes využíván ke své plnohodnotné
funkci reprezentativního vstupu do metra. Jeho nevhodný technický
stav a silné znečištění včetně využití jako parkoviště a hospodářského
dvora prodejny potravin Billa tomuto stavu jen přispívají.
Basketbalový koš a polo-hřiště dodává místu novou relaxační aktivitu,
která neomezuje prostor pro chodce a zároveň navazuje na stávající
zástavbu a využívá dnešního slepého místa- zákoutí. Ohrazení
hřiště je koncipováno jako lehká transparentní architektura. V
rámci architektonického zásahu je do místa doplněn tolik chybějící
navigační systém navádějící chodce-turistu k nejčastěji hledaným
cílům - průchod na autobusové nádraží Florenc, Negrelliho
viadukt, Muzeum Hlavního města Prahy. Rovněž navrhujeme na
štít sousedícího domu v majetku města vytvořit uliční mural, který
se propíše i do plochy chodníku. Navrhujeme oslovit významného
výtvarníka a vytvořit zde tak zajímavé umělecké dílo, které je čitelné
nejen od Muzea ale i od magistrály. Místo získá nejen devizu živého
prostoru s aktivním využitím a novou atraktivitou, ale zároveň kvalitu
a přehlednost odpovídající jednomu z nejdůležitějších komunikačních
uzlů Prahy.

3. Kavárna v průchodu a letní scéna

Vchod domu č. 7, který dnes obývá dílna Z pokoje do pokoje a v
letních měsících divadlo Pomezí, je dnes využíván jako skládka.
Dnešní aktivity doplňujeme o kavárnu v parteru u ulice, která
vyplňuje prostor tak, aby se vytvořila komunikace s kolem jdoucími,
a vtahovala lidi do dvoru domu. V létě je možné doplnit aktivity
divadla Pomezí o letní projekce a zefektivnit využití prázdného domu,
partnerem provozu by byla místní organizace Z Pokoje do Pokoje.

4. Zahrádka v ulici
Dům č. 12 není obytný a v parteru je restaurace, která by ráda
provozovala zahrádku. Intervence ve formě ostrůvek v centrální
části ulice má za cíl radikálně změnit ulici tak, aby auta zpomalila a
tím pádem se zde vytvořila možnost pro veřejné prostranství, kde
lidé mohou trávit čas. Vzhledem k tomu, že ostrůvek vstupuje do
vozovky, bude v tomto místě povrch ulice zvýšen do formy pódia a
vytvořená zahrádka tak dostane komfortní řešení.

divadlo pomezí – kino - káva – dvůr

3. Kavárna v průchodu a letní scéna

basketbalové hřiště – hlediště – murál
přemístění v odpadkovém hosp. billy

2. Vstup do metra

c
B

terasa – zpomalení aut – změna charakteru ulice

4. Zahrádka v ulici

trhy – pódium pro akce – kafé

1. Galerie, kavárna, start-up a platforma

1. FÁZE testovací provoz
Axonometrie

The
End

1. FÁZE testovací provoz
Axonometrie /
celkový pohled do ulice

1. FÁZE testovací provoz
vizualizace

Zahrádka v ulici

Galerie, kavárna, start-up a platforma

Kavárna v průchodu - doplnění uliční fronty

Vstup do metra – umělecká intervence - mural a basketbalové hřiště

Návrh

1. fáze
jaro/léto 2017

testovací provoz

2. fáze
v případě havárie
infrastruktury

rekonstrukce ulice
proměna křižovatky

3. fáze
součástí budoucí
investice okolí

výhledová proměna

2. FÁZE havarijní stav
Návrh revitalizace povrchu ulice v
případě havárie kanalizace počítá nejen
se změnou zmíněné kanalizace, ale také
s kompletní úpravou a zkvalitněním
povrchu, a to včetně reorganizaci
parkovacích míst a vytvoření prostoru
pro zahrádky restaurací. Revitalizace
dodá místu aktivní veřejné prostory
a stromy. Vyřeší stávající problémy s
parkováním tak, že se bude parkovat
kolmo jenom na jižní části ulice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o ulici s
obytným charakterem, návrh počítá se
sjednocením výšek chodníku a vozovky.
Plánuje se rovněž nové osvětlení, které
více odpovídá charakteru obytné ulice.
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Řešení povrchů a jejích vzorů
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Detail povrchů

2900

Pražská mozaika

Lampy - model ewo FA 770
Sloupky - Praha standard

5000

Kamenná dlažba vozovky
– kočičí hlavy

Obrubníky některé vyvýšené
jako hranice pro jedoucí automobily

7500

5000

Soliterní výsadby - stromy

2500

Obrubník některé vyvýšené
jako hranice pro parkující automobily
Pražská mozaika

2. FÁZE havarijní stav
Vizualizace

Návrh

1. fáze
jaro/léto 2017

testovací provoz

2. fáze
v případě havárie
infrastruktury

rekonstrukce ulice
proměna křižovatky

3. fáze
součástí budoucí
investice okolí

výhledová proměna

3. FÁZE finální stav
Tenhle návrh představuje výhledovou
proměnu ulice Za Poříčskou bránou,
která počítá s budoucí investicí v
blízkém okolí. Na místě objektu
stanice metra Florenc je v budoucnosti
plánovaná rozsáhlá městská investice.
Rovněž v budoucnu dojde k dostavění
bloku na jižní hraně ulice. Navrhujeme
opětovné otevření ulice do ulice
Ke Štavnici. Do budoucna by bylo
vhodné počítat s dalším přechodem
na osu parku a muzea, toto propojení
fungovalo do roku 1970 než došlo k
výstavbě magistrály. Tato lokalita je
jedna z nejvýznamnějších křižovatek
Prahy, mezi dvěma linkami metra,
tramvaji a městskými i dalekovzdalenostmi linkami autobusů.
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3. FÁZE finální stav
řezy ulicí 1:200
3

2

1

2´
1´

Řezy ulicí ukazují řešení jižní hranice
chodníku s parkovacími místy, nebo
etní zahrádky s vozovkou. Podél severní
strany ulice, je hranice chodníku
doplněna sloupky a pouličními lampami,
vysokými 4 metry.

3´

4.00

7.40

Řez 1´-1 // přes terasu

3.56

2.90

4.00

2.35

10.17

Řez 2-2´ // přes parkovací stání

4.00

3.05

7.51

5.09

3.20

Řez 3-3´ // přes terasu, vedle park. stání

3. FÁZE finální stav
Vzory dlažby
Používáme tradiční historickou
pražskou dlažbu, vzory vychází z
charakteru v okolí Karlín- Praha 1,
záměrem je použít více druhá pražské
mozaiky, které na sebe navazují.

Skladba povrchu
S1 CHODNÍK
- pražská dlažba – maloformátové
žulové kostky – 60x60x60mm
- ložní vrstva tl.30mm
-kamenivo 8-16 tl.150mm
-hrubší kamenivo 50 tl.130mm
-dosypaná zemina tl.150mm
-původní zemina
S2 STROM
-mulčovací kůra tl. 80mm
-geotextilie
-původní zemina
poz.ocelový L profil 150x160mm

S1 CHODNÍK

S3 PATNÍK

S4 VOZOVKA

S3 PATNÍK

S2 STROM

S1 CHODNÍK

S3 PATNÍK
-kamenný obrubník 300x(500)
x200mm
-betonový podklad tl.170mm
- hrubší kamenivo 50 tl.130mm
S4 VOZOVKA
-velkoformátová kamenná dlažba
(kočičí hlavy) – 250x150x200mm
-hrubší kamenivo 50 tl.130mm
-dosypaná zemina tl.150mm
-původní zemina

Slovník materiálů a městského mobiliáru
Pražská mozaika

Kamenná dlažba vozovky
´kočičí hlavy´

Betonový obrubník
dimenze: 15 x 100 x 25 cm

Litinové sloupky
LITINA
výška: 600 mm

Lampy
model ewo FA 770
Pole luminaire
Finish: COR-TEN steel
výška: 4m (2.5–6m)
dimenze hlavy: 770 x 85 x 230 mm
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