




Situace 

Nové kancelářské budovy u nás nejsou zvlášť oblíbeným 
druhem typologie u laické, ale ani u odborné veřejnosti a nic 
na tom nemění argumentace, že se mimo jiné jedná o náhradu 
pracovních příležitostí z bývalých průmyslových čtvrtí, jako byly 
například Smíchov, Vysočany i Libeň. Přitom administrativní 
budovy mohou být při splnění určitých urbanistických 
předpokladů normálním městotvorným prvkem a některé z nich 
je v budoucnu možné poměrně jednoduše transformovat 
na bytové a další funkce. 

• Projekt Palmovka Open Park představoval mimořádnou
příležitost aktuálně vyjádřit městský blok, redefinovat jeho 
charakter pro konkrétní prostředí a funkci a v architektonické 
rovině navrátit do budov umělecká díla tvořená už jako jejich 
součást, jak to bývalo běžné. 

Blokové schéma se zde přizpůsobuje situaci dvou 
kancelářských budov a jedné přízemní haly, vzniklá struktura 
je jasně vymezena do ulice Voctářovy i k Libeňskému mostu, 
ale pro veřejnost průchozí přes široké pobytové schody a malou 
piazzettu směrem k Libeňskému přístavu. Všechny tři objekty jsou 
do sebe zaklíněné, avšak s ponechanými „spárami". 

Součástí obou kancelářských novostaveb jsou dvě 
umělecká díla umístěná v jejich veřejně přístupných částech. 
V objektu 111 je umělecké dílo umístěno v prosklené hale, která 
ji spojuje s halou historickou. Přibližně tři metry vysoká skulptura 
od Jana Poupěte odkazuje na průmyslovou minulost místa 
s Libeňskými doky, naznačuje pomyslnou osu mezi Libeňským 
přístavem a historickým centrem Libně. V budově IV se nachází 
nástěnná malba od Patrika Hábla v prostoru eskalátorového 

oridoru spojujícího ulici Voctářovu s výtvarně řešeným 
centrálním atriem. 

Historická výrobní hala byla od počátku uvažována jako 
trvalá součást navrženého bloku. Její dřevěnou střešní konstrukci 
na rozpon necelých jednadvaceti metrů vynášela tzv. Stephanova 
soustava z obloukových příhradových vazníků, díky čemuž byla 
v průběhu projektování zapsána jako technická kulturní památka. 
V části haly byla navržena veřejně přístupná restaurace, zbývající 
část byla připravena pro výstavní účely. Vzhledem k tomu, že by 
dřevěné vazníky v dochovaném stavu nevyhověly požadavkům 
na nosnost a požární odolnost, byl záměr na rekonstrukci nakonec 
se souhlasem památkářů přehodnocen na přestavbu respektující 
původní objem. Prvky tvořící podstatu památkové ochrany prošly 
repasí nebo je nahradily repliky a byly zpětně vestavěny jako 
dekorace. 

Realizace 

2 Nároží do ulice Voctářovy se zachovaným původním komínem. 

3 Prosklené vstupní prostory a pobytový parter mezi objekty 
POP III a IY, uvnitř je vidět skulptura od Jana Poupěte. 

4 Nástěnná _malba Vodopád od Patrika Hábla. 

5 Repasované a doplněné dřevěné vazníky dochované v prostoru 
bývalé haly, kde dnes funguje restaurace. 
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