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Vztah Vysočanské kotliny 
k centru města

Vysočanská kotlina je výrazný geomorfologický útvar lemovaný 
prstencem charakteristických nezastavěných svahů, který utváří po-
dobně výrazný prostor jako údolí Vltavy v Pražském ohybu. Díky ab-
senci mezilehlých geomorfologických bariér vzniká mezi pražským 
centrem a svahy Vysočanské kotliny vizuální vazba. Prostor Vy-
sočanské kotliny skýtá jednu z nejrozlehlejších pražských scenérií. 

Vysočanská kotlina je s centrem spojena také řečištěm poto-
ku Rokytka vlévajícího se do Vltavy, který do intravilánu města 
přináší krajinou diverzitu. Tento krajinný pruh je zdrojem velkého 
rekreačního potenciálu.

Klíčovou urbanistickou a topografickou vazbu centra Prahy a Vy-
sočanské kotliny tvoří jedna z nejvýraznějších původních pražských 
radiál, větvená dále na radiálu Poděbradskou a Staroboleslavsk-
ou. Radiály tvořily základní osy urbanistického rozvoje města. 
V současné době jsou oproti své původní podobě zpřetrhány a 
přeloženy do nových koridorů.

Na konci 19. století vznikla na volných a pro nové aktivity 
dostatečně rozlehlých pláních za obcí Vysočany co do významu 
ojedinělá strojírenská továrna (později ČKD), které by se dal při-
soudit výrazný podíl i na tom, že Československo patřilo za první 
republiky mezi strojírenské velmoci. Pro Vysočanskou kotlinu 
znamenal takto významný podnik výraznou akceleraci sociálně eko-
nomické a tím i urbanistické transformace. Značka ČKD vtiskla celé 
kotlině industriální ráz. Umístění moderních pokrokových výrobních 
areálů přispělo k modernizaci města a jeho infrastruktury. Postupně 
se tak stalo silnou “duševní” protivahou pražského centra a zdrojem 
zaměstnanosti a ekonomické vitality celého města. 

Významově silná protiváha postupem času vyvolala další posílení 
vzájemných vazeb. V okolí radiály bylo vystavěno město, v Libni 
byl vyhlouben přístav a do Vysočan byla protažena tramvajová trať.  
Posledním posílením tohoto vztahu se stala stavba metra B. 

V Současné době však kotlina postrádá onen významový magnet. 
Brány ČKD a Pragovky se uzavřely, rozsáhlá území byla z velké části 
opuštěna. Vztah s centrem města tvořený silnými fyzickými vazbami 
je najednou vyhaslý a bezdůvodný. Vozy metra v nejméně vytížené 
pražské stanici Kolbenova staví takřka ze setrvačnosti. Nikdo nena-
stupuje a nikdo nevystupuje. Jakoby metro projíždělo místy vzduch-
oprázdna a zemí nikoho, než dorazí na zabydlenou periferii města.

Význam geomorfologické dychotomie dvou kotlin a zmíněných 
vazeb, které utvářejí mimořádný vztah centra a Vysočan vyvolává 
potřebu na vysočanské straně opět umístit jakýsi silný motiv, který 
obnoví rovnováhu, která vznikla se založením koncernu ČKD a 
dalších podniků ve Vysočanské kotlině.

Urbanistická forma takového motivu by však neměla svým charak-
terem napodobovat nebo interpretovat charakter centra. Měla by vy-
cházet z lokálního potenciálu a identity, mít charakter sobě a svému 
okolí vlastní. Prostorové založení, aktivity a celkový způsob života, 
které centru města nebudou konkurovat, ale budou jej doplňovat a 

posilovat.

Vysočany - městské centrum
Vysočany byly první velkou obcí na cestě z Prahy do Staré Boleslavi. 
Tato historická radiála měla navíc mimořádný význam, neboť byla 
cestou poutní. Vysočany byly důležitou křižovatkou, která spojovala 
hlavní silnici s Hrdlořezy a Prosekem. Z předprůmyslových Vysočan 
nezbyl prakticky jediný objekt, avšak toto křížení a prakticky celá 
urbanistická struktura zůstala zachována ve své původní stopě. 
Paměť historické kulturní krajiny ukrytá v původní urbánní struk-
tuře a v jemných detailech má pozitivní vliv na kvalitu současného 
fyzického prostředí v místě původních Vysočan. Dlouhodobě totiž 
ovlivňuje veškerou lidskou aktivitu, která se fyzického prostředí 
týká. Ovlivňuje stavební a transformační aktivitu, která bývá na mís-
tech s historickou pamětí citlivější. Ovlivňuje aktivitu ekonomickou, 
která je závislá na kontinuitě a stabilitě. Ovlivňuje také aktivitu 
plánovací, která neuralgické body historických křižovatek a na nich 
vystavěných sídel často přetaví ve významné uzly, křížení tepen 
(metro, železnice) a centra moderního města (obchodní dům Fénix).

Okolí náměstí OSN patří k nejživějším veřejným prostranstvím širší 
oblasti a lze jej vnímat jako přirozený vztažný bod celé Vysočanské 
kotliny. 

Územní rezervy
Vysočanská kotlina pro Prahu vždy představovala územní rezervu. 
Patřila do okruhu tří mil, které byly vymezeny Karlem IV. jako území 
povinné pěstovat vinnou révu. 

V kotlině vzniklo velké množství usedlostí, které pak sloužily jako 
ohniska zemědělská a později jako centra rekreace, drobných řeme-
sel a výroby.

Během Průmyslové revoluce (především té, jejímž motorem byl 
vynález střídavého elektrického proudu) pak území dříve využívané 
pro zemědělství zaplnily tovární areály. V současné době můžeme 
říct, že i tento druh využití je vyčerpán a daná lokalita je opět 
územní rezervou. 

Rozsáhlé plochy Vysočanské kotliny, které v průběhu 20. století 
olemovala hradba tvořená železničními náspy, jsou přitom pos-
tupně zaplňovány městskou zástavbou, která se rozvíjí z původ-
ních historických sídel jako jsou Vysočany, Libeň nebo Hloubětín 
podél poděbradské a staroboleslavské radiály. Průmyslové areály, 
podobně jako dříve zemědělská půda, neproměnily rozsáhlé území 
v město, ale zakonzervovaly jej jako plošnou rezervu pro možnost 
budoucího rozvoje.

Plochy krajinné, ke kterým urbánní struktura v žádné své podobě 
dosud nedospěla, se soustředí především podél přírodních bariér 
a útvarů, které byly pro člověka vždy obtížně osídlitelné. Těmi jsou 
svahy Vysočanské kotliny a údolní niva říčky Rokytky.

Město by pro svůj rozvoj mělo primárně využít plochy opuštěné, 
které utváří rozsáhlá nepřístupná a neprostupná “vzduchoprázd-
na” uvnitř města, a která pro město představují zátěž a také určité 
nebezpečí plynoucí z neměstskosti prostředí. Až po vyčerpání 
rezerv recyklováním opuštěných areálů se město může rozvíjet dál 

za hranici těchto území, v rámci krajiny uvnitř města. 

Z výše popsaného tématu se lokalita největších opuštěných a dopo-
sud netransformovaných průmyslových areálů ČKD a Praga uvnitř 
Vysočanské kotliny jakoby pověšených na radiální vazby s centrem 
města, které tvoří metro B (stanice Kolbenova) nebo ulice Kolbeno-
va (větev Staroboleslavské radiály), jeví jako ideální prostor pro re-
alizování onoho silného motivu, protiváhy a doplňku centru města.



Geomorfologické, krajinné a 
kompoziční vazby

Údolí dvou kotlin ovlivňují uvnitř a na 
ostrozích vystavěné dominanty antropo-
genního původu. Nejvýraznější domi-
nantou a landmarkem tohoto prostoru je 
Pražský hrad.

Mezilehlý prostor mezi Pražským 
ohybem a Vysočanskou kotlinou je 
jednou z nejrozsáhlejší pražskou 
scenérií, jejíž součástí je Pražský 
hrad.

Vysočanskou kotlinu lemují hradby 
tvořené železničními náspy.

Pomyslnou kompozici Vy-
sočanské kotliny tvoří Hala 
č. 19 v jejím středu.

Potok Rokytka není původcem vzni-
ku Vysočanské kotliny,jak je zřejmé 
z faktu že se do ní vlévá z boku.

Kotlina pravděpodobně vznikla v 
době, kdy Prahou protékala velká 
řeka ve směru od východu na 
západ

Pražský hrad je umístěn na jednom 
z ostrohů prostoru Vysočanské 
kotliny a Pražského ohybu



Vazby urbanistické  -  osa 
urbanistického rozvoje

Kompozičním centrem této kotliny je 
původní jádro Vysočan, které vzniklo na 
důležité křižovatce, která i dnes před-
stavuje křížení radiály a tangenciály. V 
budoucnosti se zde plánuje také křížení 
linek metra B a D

Radiála byla zdrojem rozvoje urbánní 
struktury a byly na ni umisťovány také 
významné areály, Přístav, Invalidovna, 
Rustonka

Radiála po celé své délce nabývá díky 
bohaté historii různorodých charakterů a 
měřítek. Prochází nivou Vltavy, do které 
byl vestavěn Karlín a Sídliště. Prochází 
nivou Rokytky. Prochází městskými i 
vesnickými strukturami a překračuje sev-
erní svah Vysočanské kotliny.



Vymezení lokality 

Údolní niva Rokytky nabízí rekreační 
spojení s centrem. S rozvojovým 
územím se protíná v úrovni areálu Praga

Vizuální vazba kotliny přažského cen-
tra a té vysočanské je nejlépe patrná 
středem - osou údolnice.

Areál ČKD byl umístěn s přímou vazbou 
na staroboleslavskou radiálu a železnici.

Vysočanskou kotlinu tvoří z velké části 
nestabilizovaná často opuštěná území, 
určená primárně k transformaci

Význam Průmyslových areálů ČKD a 
Praga sem dovedl tramvajovou trať i 
dráhu metra



Silný motiv
Lokalita tvořená opuštěnými areály (v této práci vnímaných jako 
dlouhodobá historická územní rezerva města s dostatkem prostoru 
pro rozvoj a experiementy) by měla nabízet nové nebo alternativní 
cesty nekonfliktního začlenění vybavenosti, kterou tvoří potřeby 
současné společnosti. Tato vybavenost (Drobná výroba, sportoviště, 
školy, technologická centra, ústavy a další instituce) dnes zpravidla 
utváří vzhledem k její monufunkční nekompatibilitě ve struktuře 
města vyčleněné a solitérní soubory nebo objekty. Tyto funkce 
by přitom měly být vzhledem k jejich pozici v běžném životě také 
integrální fyzickou součástí funkčně namixovaného městského 
prostředí. 

“We shape our buildings; thereafter they shape us.”

Winston Churchill

Opuštěné průmyslové areály Vysočanské kotliny včetně bývalých 
továren ČKD a Praga jsou nositeli industriální atmosféry, typo-
logicky a prostorově charakteristických prvků a také kulturního a 
společenského významu celého území. Industriální charakter tvoří 
krajina komínů a horizontál hal a také esence tvořená zachovanou 
paměťí a upomínkou na odeznělou dobu, události a způsob života.

Zachovanou fyzickou tvář i industriální atmosféru je nutné ochránit 
a co nejvíce posilovat. Fyzická tvář se promění (ne nezbytně ztratí) 
jakoukoliv novou stavbou, proto je důležité zaměřit se na esenciál-
ní rovinu. Když přišel Kolben do Vysočan, na holé pláni vybudoval 
areál, který se stal hybnou silou tehdejšího pokroku (spojeného 
s vynálezem stř. elektického proudu). Dnešní dobu také provází 
určité zdokonalování výrobních procesů a snad i zkulturnění práce v 
tomto odvětví. Ve snaze vytvořit plnohodnotné městské prostředí v 
transformovaných areálech hledám způsob, jak drobnou řemeslnou 
i středně velkou výrobu v tomto prostředí bezkonfliktně začlenit a 
etablovat.

Řemeslo je totiž jednou ze základních a nezbytných složek fungov-
ání současné společnosti. Vývoj a výroba hmotných statků (a jejich 
uplatnění na trhu) produkuje vysokou přidanou hodnotu, na které je 
postavena např. ekonomika Německa.

Naopak sektor služeb, který generuje spíše hodnoty prchavé a 
pomíjivé, založené na důvěře, stane se méně významným vzhledem 
k tomu, že v digitalizovaném a prosíťovaném světě se bude člověk 
moci v řadě případů obstarat vlastním obsloužením.(banky, 
nákupy přes internet, drony). Prostor pak dostanou služby závislé 
především na schopnostech a úrovni kreativity.

Současná developerská produkce, tj. statisíce metrů čtverečních 
kancelářských ploch vede k podpoře sektoru služeb a k jejich odd-
ělování od výrobních provozů. Nabízené množství ploch však ani 
zdaleka neodpovídá poptávce.

Naproti tomu zaměstnání ve výrobním průmyslu v dnešní době 
znamená zpravidla práci v nekultivovaných objektech a areálech ve 
vyčleněném území (nutnost použít automobil nebo autobus) s min-
imální vazbou na plnohodnotné městské prostředí, kam je například 
možné zajít si na dobrý oběd, nakoupit, nebo zde dokonce současně 
i bydlet. To je jedním z důvodů, proč má v současnosti výrobní 
řemeslo špatnou image a proč je bráno jako podřadné povolání. 

Vytvoření moderního pracovního prostředí, které umožní provozo-
vat řemeslo, inovovat jej, propagovat a uplatnit na trhu, provozovat 
služby, tvořit umělecká díla a vzdělávat se na jednom místě, 
může v lokálních podmínkách současně při snadném využití zna-
lostí globalizovaného světa rozvíjet a zdokonalovat schopnosti a 
kreativitu produktivní společnosti. 

Bydlet a pracovat v takovém prostředí pak znamená moci využít 
benefitu různorodých i nestandardních služeb a produktů jako 
běžných životní potřeb nebo jako zdrojů a surovin pro své pod-
nikání a být tak zapojen do lokální socio-ekonomické sítě a krát-
kých ekonomických vztahů, kde není zapotřebí řada mezičlánků 
mezi vývojem, výrobou a prodejem produktů. Znamená to také 
žít a pracovat v kultivovaném živém a nepodřadném prostředí 
bohatém na možnosti vyžití.

Lokalita proto musí nabízet městské prostředí a vyvážené 
proporce funkcí a náplní. Proti standardnímu městskému pros-
tředí taková struktura nabídne např. méně ploch pro bydlení ve 
prospěch ploch produkčních a kreativních popř. výzkumných a 
vzdělávacích. 

Vzhledem k tomu, že proporce využití nelze předem od stolu 
nadefinovat, a že podléhají poptávce a schopnostem reálných 
uživatelů, mělo by fyzické prostředí takové lokality nabízet co 
možná nejvíce univerzální a flexibilní typologii, která umožní 
svobodné a samovolné dotvarování proporcí využití, a která 
posílí odolnost hmotné struktury proti změnám a transformacím. 
Univerzální typologií je možné zvýšit trvanlivost fyzické struktu-
ry a stabilizovat a etablovat lokalitu v rámci širšího území.

Význam stávajících aktivit 
V bývalém areálu ČKD dnes sídlí řada menších i středně velkých 
výrobních firem.  Tento motiv má blízko ke kýženému cíli ko-
existence výrobní typologie a městského prostředí, výroby ve 
vnitřní struktuře města. Některé z těchto podniků lze dokonce 
považovat za inovativní. Jedná se například o německou firmu 
vyvíjející technologie a metalurgické produkty. Tyto jevy je 
žádoucí rozvíjet a podporovat. Takový potenciál mohou mít i 
české podniky. V areálech dokonce lze nalézt kreativní umělce a 
řemeslníky, kteří vyhledávají prostředí “špinavé” a tudíž i levné 
a vhodné pro jejich tvorbu. 

Schéma stávajících hodnotných objektů a 
aktivit



Stávající hodnoty: Hala 19



Areál Praga, Hala 18 
na výrobu letadel Junkers, za 2WW

Areál Praga, Hala E
Bývalý sklad Ministerstva pošt a spojů



Areál Praga, Hala 8 “Kalírna”Hala Aero



Areál ČKD, Hala “Mechanika” Hala ČKD “Kostel”



Areál Praga, Komín Praga Ulice Kolbenova, Nosič infrastruktury



Strategie
Hrozby a příležitosti
Území, na kterém je vymezena Kolbenova tovární čtvrť je potenciál-
ně velmi atraktivním prostorem pro zastavění. V severovýchodním 
sektoru Vysočanské kotliny lze napočítat 5 developerů, jejichž 
záměry dohromady pokrývají prakticky celé území. Existuje také 
platforma Nové vysočany která představuje snahy o vzájemnou 
koordinaci jednotlivých subjektů a také koncepční přístup k návrhu 
celé oblasti. 

Jednotlivé projekty (AFI City, Kolbenova city development, Kol-
ben business park, Odkolek) však spolu zdaleka tolik nesouvise-
jí, neboť utvářejí spíše indidividuální do sebe uzavřené intaktní 
soubory, nikoliv ohniska a zdroje rozvoje. Ve svých návrzích totiž 
nezohledňují širší vztahy ani významové souvislosti. Jejich hlavním 
společným atributem je tak především bezohledný přístup k stopám 
historie, zejména hodnotným objektům, které by v takové podobě v 
dnešních podmínkách trhu již nemohly vzniknout. Některé objekty 
jsou v záměrech developerů zachovávány, avšak zvolené urbanis-
tické principy jim nenavrhují adekvátní kulisy a veřejná prostran-
ství.

Výstavba nových developerských projektů bez původních vazeb na 
lokalitu způsobí ztrátu paměti a původní atmosféry, která je v území 
dodnes čitelná. Území pak bude procházet velmi dlouhodobým 
procesem nového zabydlování. Paměť má v tomto případě nevy-
číslitelnou hodnotu, neboť je také nositelem odkazu minulé doby a 
upomínkou na její životní styl.

Bohatého zájmu o území a investiční energie je však možné využít 
pro rehabilitaci chátrajících hodnot jinak odsouzených k zániku, 
obnovit významy.

Opuštěné výrobní areály představují výrazný problém z hlediska 
ekologické zátěže, která komplikuje a prodražuje jakoukoliv změnu 
v území. Ekologickou zátěž je však možné vnímat také jako příleži-
tost, kdy lze při získání státních dotací současně s asanováním 
ploch rehabilitovat také rekreační a krajinné funkce, které pak pro 
území budou znamenat benefit výrazně zvyšující jeho hodnotu.

V případě Vysočan jde o revitalizaci údolní nivy potoku Rokytka, 
která může v současnosti plně meliorovaný a z obou stran oplocený 
potok během asanace ploch zároveň zpomalit a zmeandrovat a v 
jeho okolí utvořit vhodné podmínky pro zvýšení krajinné diverzity.

Přirozené krajinné prostředí pak bude plnohodnotným rekreačním 
zázemím a centrálním parkem pro Vysočany a při navázání na kra-
jinnou strukturu v okolí Vltavy celoměstsky významnou rekreační 
strukturou. 

Stávající fond budov, které se v areálech nacházejí, umožňuje území 
prakticky okamžitě využívat (řadu stávajícíh hal je například možné 
použít pro parkování nebo krytá sportoviště). “Velkou výhodou 
areálu bývalých závodů ČKD jsou obrovské zdroje energie a ostat-
ní infrastruktury.” (Petr Fanta, generální ředitel Codeco, a.s.). Je 
tedy možné bez velkých změn napojit náročné provozy nebo větší 
množství provozů. 

Hlavním pozitivním jevem je pak fakt, že jsou velkými podniky 
opuštěné areály postupně samovolně zaplňovány drobnějšími 
firmami různorodého druhu. Tyto aktivity představují zisk z nájmů 

pro developery a jiné vlastníky území, kteří tím pádem nespěchají s 
realizací svých záměrů. Vzniká tak potřebný čas pro nalezení od-
povídajícího způsobu adaptace a v pozitivním slova smyslu poma-
lou (důkladnou) transformaci při zachování a rozvíjení současných 
hodnot.

Aktivity v bývalých areálech ČKD a Praga jsou velmi hodnotné také 
z hlediska diverzity měřítek a forem podnikání od jednočlenných 
uměleckých ateliérů a dílen, přes drobné manufaktury a opravny, 
po mezinárodní inovativní podniky a filmové ateliéry. Fenoménem, 
který má v současnosti celoměstský význam jsou Bleší trhy. Di-
verzifikovaná funkční struktura je dobrým základem pro vytvoření 
plnohodnotného a živého městského prostředí.

Proto je nutné tyto aktivity podporovat a rozvíjet, například ut-
vářením nových synergických vztahů a sociální struktury, která 
si bude vzájemně užitečná a bude utvářet sociální a pracovní síť. 
Aktivity bude vhodné doplnit novými, na ně navazujícími funkcemi, 
které budou dále tuto síť rozšiřovat a prohlubovat.

Postup transformace
V první fázi projdou areály bezinvestičními procesy, jako je jejich 
otevření (odstranění plotů), zprostupnění, využití použitelných ob-
jektů a rozvoj pracovních a sociálních funkčních vztahů. 

Díky stávajícím aktivitám i velkému rozsahu území je vhodné jej 
revitalizovat pomocí iniciačních zásahů na významných, charakter-
istických a silných místech (v ohniscích). Ohniska budou znamenat 
základní pracovní, tvůrčí, kulturní a rekreační vybavení, které 
později obsadí odpovídající instituce jako škola, inovační centrum, 
kulturní instituce - kino, divadlo, veřejný archiv, školka nebo senior-
ský klub. 

Iniciační bod také může v podmínkách opuštěných průmyslových 
areálů vzniknout pouhým zpřístupněním některých atraktivních 
míst, případně jejich jednorázovým nebo dočasným využitím. 

První výraznější investicí by měla být investice do měkké i tvrdé 
infrastruktury. S tou bude spojené především (postupné) odstranění 
ekologické zátěže, během kterého budou plochy vyčištěny od ne-
hodnotných objektů a také obnovena krajinná diverzita údolní nivy 
potoku Rokytka. Měkkou infrastrukturou se rozumí také vytvoření 
kvalitních podmínek pro rekreační pohyb a pobyt návštěvníků, např. 
realizace promenády, cesty po hraně nivy nebo obnovení a odtrub-
nění potoku Černá strouha spojené s adaptací energetického nosiče 
na rekreační koridor spojující sady na Klíčově s Rokytkou.

Objekty veřejné vybavenosti zpravidla není snadné nebo možné 
realizovat z prostředků místní samosprávy. Aby mohly vzniknout, 
musí reprezentovat cíle, které jsou deklarovány v celoměstských 
nebo státních politikách a strategiích. 

Investice do ohnisek může být atraktivní především pro stát (veře-
jnou správu), neboť mohou plnit rozličným způsobem veřejný 
zájem od začleňování a rozvoje města, odstranění potenciálně 
nebezpečných území, rozvoje a inovace podnikání, propagace a 
zlepšování image výrobního odvětví a řemesla nebo ochranu a 
obnovu industriálního dědictví.

Navazující potřeby, které rozvojová ohniska vyvolají, tj. poptávka 
po  dalších provozovnách, retail, kancelářích, dílnách, ateliérech a 

bydlení pak budou atraktivní z hlediska investic pro developery. Jed-
nou z prvních transformačních realizací, kterou však nyní zpomalila 
ekonomická krize je obchodně administrativní objekt Kolben cube, 
jehož investorem je společnost CODECO. Toto centrum bude jedním 
z ohnisek iniciujícím další rozvoj oblasti.

Zastřešující koncepce v této situaci umožní řídít se při realizaci 
dílčích projektů a při souvisejících procesech principy, které zajistí 
vznik silného kompaktního celku. Ten utvoří atraktivní prostředí a 
také silnou značku, image a ukotvení struktury.

Atraktivita pro developery
• spoluinvestice veřejného sektoru

• rekreační zázemí

• dostupnost veřejné dopravy a především metra

• Dostatečná energeitcká infrastruktura

• fond budov - možnost území ihned využívat

• Stávající aktivity - zdroj příjmů z nájmů, zdroj využití

• silná značka a image čtvrti, charakterový, kulturní a rekreační 
potenciál



Kompozice
Vybraná lokalita prostorově navazuje na území centrálních Vysočan. 
Svým významem by jej tedy neměla převyšovat. Naopak měla by jej 
synergicky doplňovat a posilovat. To je spojeno s volbou alterna-
tivního charakteru, uspořádání a programu. Daná poloha je vhodná 
např. pro umístění celoměstské vybavenosti nebo lokální kulturní 
vybavenosti, která bude tvořit ohniska aktivit a rozvoje lokality. 
S odkazem na industriální ráz Vysočan by se mohlo jednat např. o 
podnikatelskou univerzitu, školy moderních technologií, umění a 
průmyslového designu ve spojení s inovačním centrem a podnikatel-
ským inkubátorem. 

“Podnikatelské školy jsou  budoucností, lidé budou muse být více 
samostatní.”  (Milan Zelený, ekonom)
Tento silný motiv bude mít potenciál rehabilitovat širší navazující 
území i radiální a dichotomickou vazbu s centrem. K dosažení těchto 
cílů je však je však vhodné uvažovat také o silném prostorovém a 
urbanistickém motivu, které bude utvářet odpovídající prostředí 
inovativním institucím.

Vzhledem ke koncentraci hodnotných objektů a aktivit je vymezeno 
specifické území - Kolbenova tovární čtvrť, ve které budou up-
latňeny jednotné koncepční a kompoziční principy (např. uplatnění 
industriálního charakteru a začlenění výrobní typologie, jednotný 
přístup při tvorbě prostorového uspořádání a architektury jednot-
livých objektů a jejich způsobů využití, při utváření střešní krajiny, 
výšek říms a dominant).

Charakterově i programově specifické území Kolbenovy tovární 
čtvrti bude prostorově i významově dotvářet centrální Vysočany. 
Čtvrť bude na toto městské centrum provozně i kompozičně vázána 
ulicí Kolbenova, která představuje hierarchicky nejvýznamnější 
třídu - rušný boulevard s tramvajovou tratí. Kotevním uzlem na této 
komunikaci je stanice metra B Kolbenova.

Ulice Kolbenova bude hlavní kompoziční osou celého severovýchod-
ního sektoru Vysočanské kotliny. Proto jsou pro návrh podstatné 
na tuto osu kolmo navazující - severojižní směry, které zajistí 
zprostupnění území dnes přerušeného areály ČKD (ulice Kolbenova - 
severní svah Vysočanské kotliny) a Praga (ulice Kolbenova - Rokytka 
- Poděbradská).

Hodnotné objekty a aktivity které se nacházejí ve vymezené tovární 
čtvrti, by měly vzhledem k tomu, že jsou nositeli industriální at-
mosféry, typologicky a prostorově charakteristických prvků a také 
kulturního a společenského významu, určovat urbanisticko-architek-
tonickou kompozici daného území.

Hodnotné budovy (a aktivity) jsou využity jako kompozičně řídící 
objekty. Podlouhlé liniově orientované haly svým tvarem determinu-
jí polohu a orientaci jednotlivých os - ulic a veřejných prostranství 
(v mapě sytě černé šipky). 

Osy veřejných prostranství tak rozdělují území do bloků, znichž 
některé obsahují samotné “řídící objekty” a některé jsou příležítostí 
k dostavbě novými objekty.

Místotvorné Objekty bodové (v mapě sytě zelené), které zpravidla 

Hlavní kompoziční osa severovýchodního
 sektoru Vysočanské kotliny

Utvoření vazby na jihovýchodní 
rozvojovou osu Poděbradská

Centrální Vysočany

Utvoření vazby na 
údolní nivu Rokytky

Utvoření vazby na severní svah
Vysočanské kotliny

 
Centrální Vysočany
Pěší dostupnost 
450 m

 
Vymezení Kolbenovy 
tovární čtvtě
Rozhraní de	nované na 
základě koncentrace 
hodnotných objektů a aktivit

 
Ohnisko rozvoje 
největší blok, hodnotná 
prostroná hala Kalírna

 
Ohnisko rozvoje 
Střed Vysočanské kotliny, 
památkově chráněná budova
světově unikátní architektura

 
Ohnisko rozvoje 
monumentální chrámový 
prostor

 
Ohnisko rozvoje
Kolben Cube, plánovaný 
obchodní a administrativní 
komplex
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tzv. Pragovka
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Slévárna

ČKD

Hala ČKD

Hala ČKD

Hala ČKD

Komín 54
& Kotelna

Kostel

 Hala ČKD

AGA

Kotelna

ČKD 
Mechanika

Kolben Cube

Zelinářská a ovocnářská osada

Fit park
Rokytka

Dětské hřiště

Praga ragby

Halda

Halda

Sady na Klíčově 

Flajšnerka

Metro B Kolbenova

Krajinné severní svahy Vysočanské kotliny 

Původní niva Rokytky 

Areál autobazary a jiné /
dříve ČKD

Oplocený výrobní 
a skladový areál
/dříve ČKD

Oplocený areál 
dříve Odkolek

Uzavřený areál - prostorová bariéra

Uzavřený areál - prostorová bariéra Uzavřený areál 
prostorová bariéra

Uzavřený areál 
prostorová bariéra

Železnice
prostorová bariéra

Oplocený Aerál ČKD DIZ

Komín Praga

Komín ČKD

Správní dům
českomoravská & Kolben

Vysočanský pivovar

Obytná čtvrť

Sportoviště

Svatyně krista

Gymnázium

Fragment potoku
Černá strouha

Jírovcová
alej na radiále

Sociální zařízení

plnily roli provozního zázemí (např. kotelny, komíny apod.), pak 
svým charakterem utvářejí lokální dostředná ohniska. Obohacují 
bezprostředně navazující prostranství o drobnější měřítko, jejich 
skulpturalita je předurčuje k tomu, že se uplatňují v průhledech i 
jako orientační body.

Stávající hodnotné objekty pak budou zapojeny do kompaktní struk-
tury a protkány veřejným prostorem. 



rekreace

Bydlení

Obchod
(administrativa)

Výzkum

Výroba

Umění 
kreativita

Kultura

Vzdělávání

Etážové původně výrobníobjekty

Halové původně výrobní objekty

Bodové původně provozní objekty

Paleta funkcí a základní funkční vazby v 
Kolbenově tovární čtvrti

Možnosti využití stávajících objektů

Funkční vztahy a primární 
účely
Funkční vztahy v Kolbenově tovární čtvrti do jisté míry interpretují 
reálné podmínky, za kterých je v současnosti provozována výroba v 
areálech bývalé ČKD. Do areálů zajíždějí maximálně větší dodávky, 
areál je uklizený (sklady jsou ve vnitřních prostorech) a jsou v něm, 
přestože je uzavíraný, integrovány funkce městské vybavenosti 
např. poliklinika a obchody.

Stávající objekty jsou využitelné pro různorodé účely. Na základě 
principů využití Kolbenovy tovární čtvrtě je navržena paleta základ-
ních typů účelů, které budou utvářet funkční vztahy.

Základní funkční vazby 
Mezi základní funkční vztahy řadím bydlení a služby, výzkum a výro-
bu, vzdělávání a kulturu, kreativitu a rekreaci, které jsou v paletě 
vyjádřeny komplementárními barvami. Tyto základní vazby by však 
měly být dále funkčně sdružované do charakteristických seskupení, 
segmentů, které jsou podstatou tovární čtvrti a budou spoluutvářet 
její jedinečnost.

Inovativní segment 

Drobná výroba a řemeslo by měly být v těsné vazbě s možností 
kontaktu s koncovým zákazníkem a tím i potřebné zpětné vazby pro 
zdokonalování produktů.

Úzká vazba výroby se vzdělávacím a kreativním prostředím umožní 
zvýšit přidanou hodnotu produktů a inovativní potenciál výrobních 
podniků.

A opačně vazba školního a výzkumného prostředí na praxi poskytu-
je neocenitelné zkušenosti při vzdělávání a při začínajícím pod-
nikání nebo u startupových programů.

Segment životního stylu

Těsná vazba bydlení na rekreaci a kulturu je nejen komerční značk-
ou atraktivity pro potenciální obyvatele, ale i skutečným benefitem 
a stimulem životního stylu. 

Skrze služby, obchody a manufaktury mají obyvatelé přístup k 
různorodým a alternativním službám a produktům nebo dokonce k 
individuálním produktům na míru.  

Indukční osy a ohniska primárních účelů
Vzhledem k tomu že je nutné zajistit logické a bezkonfliktní us-

pořádání účelů (tj. zejména oddělení těch, které se navzájem vy-
lučují z hlediska zátěže a hygienických požadavků),  jsou navrženy 
tzv. indukční osy, které definují převažující účel a charakter ulic a 
indukční ohniska která určují jaké účely jsou pro daná místa dále 
zapotřebí. Jedná se však prakticky ve všech případech o účely 
primární, které ovlivní základní typologii, ale nedeterminují přes-
nou a detailní podobu fyzické formy. Fyzická forma by naopak měla 
umožnit zaměnitelnost účelů viz kapitola Silný motiv.

Ulice Kolbenova

Radiální větev v úseku navazujícím na stanici metra by měla být 
tvořena administrativními objekty s širokou škálou služeb a bo-
hatým parterem. Ve valné většině se jedná o správní budovy výrob-
ních hal přiléhajících k severnímu industriálnímu boulevardu

Severní industriální boulevard

Lokální změna charakteru bežné vysočanské ulice, počínaje bránou 
“Mechanika”, konče slévárnou AGMA. Na industriální boulevard jsou 
vázány provozy výrobních a skladových hal (podobně jako dnes). 
Předpokladem kvality veřejného prostranství je mix využití, který 
zajišťují objekty ČKD mechanika, Kotelna a hala č.5*.

Jižní industriální boulvard

Lokální ulice obsluhuje experimentální výzkumné a inovační 
provozy včetně univerzity a další běžné provozy ve výrobních 
halách. Ulice tvoří také kampus nově vzniklé univerzitě,  na který 
navazují detašovaná školní zařízení, rekreační a kulturní provozy.

Ohnisko “ŠKOLA”

Samotný objekt umožní mezioborové setkání a komunikaci na poli 
podnikání, inovací, výzkumu & vývoje moderních technologií, desig-
nu a umění. Komunikace také probíhá napříč praxí kontaktem se 
zákazníkem i teoretickou rovinou výzkumu vzdělávání a osvěty.

Správní objekt poskytuje základní zázemí pro výše zmíněnou náplň, 
jeho potenciál však vyžaduje flexibilní prostředí, které nabízí právě 
rozsáhlé plochy opuštěných průmyslových hal. Haly 11 a 12 mohou 
nabídnout své prostory pro menzu, školní sportoviště, experi-
mentální výrobu, podnikatelský inkubátor, které lze dál rozšířit o 
prodejní plochy pro přímý kontakt se zákazníkem - zpětnou vazbu 
nezbytnou pro inovativní řemeslné (i jiné) podnikání.

Ohnisko Hala JUNKERS

Hala, pro kterou vzhledem k velkorysému objemu (výroba letadel) i 

mimořádné architektuře nelze nalézt standardní využití, je navržena 
jako kryté veřejné prostranství poskytující uzavíratelný a zastřešený 
prostor pro dočasné kulturně-společenské akce (koncerty, výstavy, 
veletrhy, design a fashion markety, bleší trhy). Za všedního dne lze 
její podlahu využít jako pobytový prostor se zázemím, které tvoří 
malá knihovna a kavárna., popř. dětské herní prvky apod.

Ulice Kolbenova
Radiální větev v úseku navazujícím na stanici metra by 
měla být tvořena administrativními objekty s širokou 
škálou služeb a bohatým parterem. Ve valné většině se 
jedná o správní budovy výrobních hal přiléhajícím k 
severnímu industriálnímu boulvardu

Ohnisko Hala 19
Průmyslový archiv & Komunitní centrum

Ohnisko ŠKOLA
podnikání, inovace, výzkum & vývoj moderních technologií, 

design a umění. praxe, kontakt se zákazníkem i teoretická rovina 
výzkum vzdělávání a osvěty. 

Hala 11 a 12 mohou nabídnout své prostory pro menzu, školní 
sportoviště, experimentální výrobu, podnikatelský inkubátor, ty 

lze dál rozšířit o prostory prodejních ploch.

Obytná zóna

Niva Rokytky - Metropolitní park
Rekreační a kraijnná zóna

Obytná zóna
AFI City

Obytná zóna

Sady na Klíčově
Rekreační a krajinná zóna

Administrativa & Služby
 & Parter

Odkolek
Obytná zóna

Centrální Vysočany 
Administrativa, služby, bydlení

Administrativa & parter

Ohnisko Hala JUNKERS
Kryté veřejné prostranství poskytující uzavíratelný a zastřešený 
prostor pro koncerty, výstavy, veletrhy, design a fashion markety, 
bleší trhy. Za všedního dne lze její podlahu využít pro pobytový 
prostor se zázemím, které tvoří malá knihovna a kavárna v 
mobilních objektech, součástí může být také dětské hřiště a další 
objemné atrace pro děti. Pobytový prostor a klidný prostor pro 
práci využijí zejména kreativní lidé. 

Severní industriální boulvard
Na industriální boulvard jsou vázány provozy výrobních 
a skladových hal (podobně jako dnes). Veřejná 
přístupnost vyžaduje mixturu využití, ta je dána 
objektem ČKD mechanika, Kotelnou a halou č.5*.

Jižní industriální boulvard
Lokální ulice obsluhuje experimentální výzkumné a inovační 
provozy včetně univerzity a další běžné provozy ve výrobních 
halách. Ulice tvoří také kampus nově vzniklé univerzitě , na který 
navazují navazující provozy školy, rekreační a kulturní provozy.

ČKD DIZ 
Oplocený průmyslový areál



Regulace urbánní struktury a 
dimenzování veřejného pros-
toru
Tvarosloví veřejných prostranství v Kolbenově tovární čtvrti se ani 
tak neodvíjí od uličních profilů definovaných na základě uličních 
čar, ale forma veřejného prostoru je odvozena od zachovalých hod-
notných - řídících objektů, které svými půdorysy definují základní 
orientaci a rozměry prostoru mezi nimi. 

Doplněním řídích objektů na základě těchti zákonitostí vznikají 
prostory nepravidelné a různorodé. 

Halové objekty pro svůj liniový charakter utváří také podélný 
prostor mezi nimi. Prostory tak nelze označovat za náměstí, neboť 
představují spíše spojnice nežli uzly. 

Uvnitř strutkury řídících objektů se nachází také objekty bodové, 
koncentricky orientované - které sloužily jako podpůrné zázemí 
a infrastruktura výrobním objektům. Orientací i proporcemi jed-
noznačně definovaná veřejná prostranství se v okolí těchto koncen-
tricky orientovaných objektů přizpůsobují jejich charakteru. Utváří 
prostranství dostředná, která lze vnímat jako uzly, plácky a styčné 
plochy struktury. 

Uzlová místa veřejných prostranství vznikají v okolí významných 
zastávek veřejné dopravy a na křížení významných komunikací.

Funkční vztahy společně se základním charakterem tovární čtvrti 
pak vyvolávají potřebu předprostorů před vstupy do objektů.

Přirozené osy předpokládáných funkčních vazeb formují uspořádání 
veřejného prostoru, který je ve svých různorodých proporcích téměř 
experimentálním prázdným plátnem. Mezi základní provozní vazby 
patří: 

metro / tramvaj / parkoviště > bydlení / obchod / škola nebo

bydlení > obchod, bydlení > rekreace a vazby institucí s jejich ex-
terními navazjuícími provozy, ale také vztahy tvořené sociální 
kulturní a pracovní síťí, příkladem je vzájemná potřeba služeb nebo 
subdodávek - umělců, řemeslníků, výzkumníků.

Těmito vazbami se pak řídí provozní uspořádání včetně přístupů 
do jednotlivých objektů a bloků (zásobovací, provozní, hlavní, 
boční, kulturní). Hlavní a velkorysé vstupy do objektů jsou primárně 
umisťovány v koncentrických uzlových prostranstvích. Zásobovací 
vstupy v dobré vazbě na provozní (dopravní) rošt urbánní struktury 
(v mapě červená a fialová barva). Významné vstupy mimo koncen-
trické prostory vyvolávají potřebu vlastních předprostorů.

Předprostor
Školy

Trhy

Předprostor
zastávek metra a tamvaje

meeting point
Komín Praga

Industriální boulvard

Parter parku

Dvůr Školy

Předprostor kulturní 
haly Junkers

Zastřešený kulturní 
veřejný prostor (hala Junkers)

Klidový koridor
Černá strouha

předprostor
haly ČKD Mechanika
a kotelny

Kapacita 
100 stání

AFI city
2000 stání

Rekreační napojení na 
sady na Klíčově

Pěší napojení na 
Krocínku

Pěší napojení na 
Odkolek a Krocínku

Severojižní pěší 
zprostupnění

Rekreační prostup
přes AFI city

AFI city
169 bytových jednotek!
90 000 m² kanceláří
20 000 m² obchodů

Odkolek
cca 350 bytových jednotek

Centrální Vysočany - 
dostavby
cca 1000 bytových jednotek
20 000 m² kanceláří a obchodů
dnes cca 5500 obyv

Kolbenova tovární čtvrť
450 - 750 byt. jednotek
96750-108500 m² prostorů v etážových 
objektech

Rokytka II
cca 80 bytových jednotek

ČKD DIZ
výrobní areál

Rokytka I
cca 60 bytových jednotek

Centrální Vysočany - východ
1300 bytových jednotek, 20 000 m² kanceláří, 
20 000 m² obchodu

 

Kolben Cube
Kapacita 400 míst

kapacita
80 stání

Kapacita 
160 míst 
�exibilní

Hlavní
radiální větev

Kapacita 
70 míst 

Kapacita 
80 míst 

Promenáda po 
hraně parku Rokytka



Typologie čtvrti
Průmyslová krajina se typicky skládá z rozsáhlých a rozlehlých 
nízkých posaditých hal charakteristicky horizontálních a lineárních 
tvarů s bohatou a diverzifikovanou škálou dalších linií světlíků nebo 
shedů a z ojedinělých vertikálních objektů (převážně komíny). 

Nově navrhované objekty při zohledněnín svých primárních 
účelů interpretují konstrukční systémy a orientaci hodnotných 
“řídících” objektů a doplňují je zhlediska výšky, proporcí, orientace 
a celkového působení. Ojedinělé etážové, nebo bodové objekty 
vystupují nad horizontály  a zprostředkovávájí vizuální vztah se 
střešní krajinou tovární čtvrti, s Vysočanskou kotlinou a konečně s 
pražským centrem (Pražským hradem).

Typologie továren se vyznačuje jednoduchými modulovými půdory-
sy a vizuální tvarová expresivnost je soustředěna do střešní krajiny. 
Výrazové prostředky navrhovaných objektů se proto soustředí na 
střešní krajinu, neboť ta je hlavním zdrojem architektonické diverzi-
ty.

Jednotlivé dílčí objekty na sebe navazují použitou typologií a také 
prostorovým uspořádáním, které vyvažuje a zkompaktňuje struktu-
ru do jednoho celku. V této struktuře jsou kombinovány jednoduché 
halové typologie s typologiemi podlažními. Tuto strukturu je možno 
využít pro standardní účely jako je bydlení vybavení a kanceláře, 
a také mnohem šířeji pro drobnou a větší tichou výrobu, krea-
tivní činnost, specifické obchodní, vzdělávací, kulturní a sportovní 
vybavení. Toto vybavení, jak již bylo deklarováno by mělo být plně 
integrováno v městské typologii.

Vizuální vztah s Pražským hradem -
(centrem města)

Vizuální bariéra 

Dominanta centrálních 
Vysočan

Dominanta centrálních 
Vysočan

Komín Odkolek

Vizuální bariéry mezi tovární čtvrtí
a centrem města

Návrh etážových hal podle navrženého primárního účelu

Návrh halových objektů včetně orientace
jejich konstrukčního systému podle navrženého primárního účelu

Stávající výškové dominanty industriální krajiny

Vztah navržených dominant s centrem města (hradem)

Vymezení tovární čtvrtě - vymezení 
charakteristických znaků (typologie, prostorové 
uspořádání, veřejný prostor)



Typologie objektů: Industriální 
střešní krajina
Chrámová a bazilikální typologie byla nejvýrazněji adaptována v 
době průmyslové revoluce zejména po vynálezu oceli a později 
železobetonu. Velký a volný prostor, který tento konstrukční systém 
vygeneroval umožnil rozmanité použití od umístění velkých výrob-
ních strojů nebo produktů, po shromáždění, potažmo práci velkého 
množství lidí. Typologie umožňuje univerzální využití a s tím je 
spojena také možnost opětovného využití pro zcela odlišné účely.

Zejména typologie výrobních objektů byla vzhledem k častým 
změnám výrobního programu na tuto možnost adaptována. Rozset-
upy sloupů byly navrhovány ve výhodných vzdálenostech přizpůso-
bených měřítku člověka při práci a při manipulaci s většími objek-
ty. Mimořádně náročné programy vyžadovaly ještě větší volnost 
typologie, která se pak projevila širokými a především monumentál-
ně zaklenutými vysokými prostory bez sloupů. Haly postavené pro 
náročný výrobní program představují mimořádně univerzální a 
adaptabilní objekty. Nové “výrobní” haly by měly zohledňovat tytéž 
principy. Měly by utvářet prostor především univerzální flexibilní a 
adaptabilní v případě opuštění jejich primárního účelu. 

Morální a “funkční” trvanlivost továrních hal však závisí také na 
jejich kultivovanosti, architektonické kvalitě a kvalitě prostředí 
(urbánní struktury a veřejného prostoru), které utvářejí. Adaptace 
starých továrních hal, ke které v posledních desítkách let dochází, 
je totiž vázáno na původně vysokou úroveň těchto děl. Rozdíl proti 
současnosti tkvěl především v tom, že na konci 19. i na začátku 
20. století byl (eletrizovaný) průmysl něčím novým, pokrokovým 
způsobem života a vizí zítřka. Podniky do architektury továrních hal 
hojně investovaly, neboť kvalitní a krásné haly (s detaily, zdobnými 
provky) utvářely dobré jméno a značku podniku a také jeho image 
jako vysoce kultivovaného pracovního i životního prostředí. Na 
pohlednicích se ještě v průběhu 1/3 20. století hojně vyskytovaly 
fotky průmyslových areálů. 

Nové haly (i ty výrobní, a dílny), které vzniknou v městském pros-
tředí a které především mají městské prostředí spoluutvářet, by 
měly mít kultivovanou formu a přidanou architektonickou hodno-
tu, která jim zajistí trvanlivost a znovuvyužitelnost i po morálním 
zestárnutí jejich primárního účelu. Prostředkem tomu by mohla 
současná krize výrobního odvětví a jeho další transformace, která 
utvoří novou vizi pokroku a světlých zítřků a tím i nový entuziasmus 
a vůli produkovat hmotné statky lokálně v kultivovaném pracovním 
a životním prostředí, které onu přidanou hodnou zaplatí.

Způsob zaklenutí zpravidla reprezentuje primární účel objektu a 
především měřítko, které s danou aktivitou souvisí. Sportovní hala 
vyžaduje volný prostor bez sloupů v šíři hracích ploch, obchodní 
hale pak postačí rastr sloupů v přiměřených ergonomických roz-
estupech. Většina způsobů využití však vyžaduje přístup světla. 
Přístup světla je tak jedním ze základních atributů univerzálnosti 
a adaptability. Široké a velkoprostorové haly není možné prosvětlit 
pouze bočním osvětlením. Horní osvětlení může zajistit pro vešker-
ou plochu objektu (u etážových hal pro horní podlaží) mimořádné 
množství světla. 

Volba formy horního osvětlení je úzce spjata s volbou konstrukčního 
systému.

Rozměry navrhovaných objektů v Kolbenově tovární čtvrti jsou 
definovány urbanistickým uspořádáním. Konstrukční systém a roz-
měry modulového rastru jsou určeny primárními účely jednotlivých 
objektů. Forma horního osvětlení a zaklenutí objektů se pak odvíjí 
od rozponu objektu, popř rozměrů modulového rastru.

Konkrétních řešení zastřešení je přesto široká škála. Tato škála je 
příležitostí k utvoření určité diverzity vnitřního i vnějšího prostor-
ového působení tovární čtvrti. Formy zastřešení jednotlivých objek-
tů mohou reprezentovat jejich význam. Příznačná průčelí, profily a 
siluety střech se mohou stát ikonickým znázorněním jejich náplně. 
Významný nebo reprezentativní prostor uvnitř objektů může být 
podpořen monumentálním velkorozponovým zaklenutím.

Jedinečné různorodé střechy se uplatní v mentální mapě jako orien-
tační znamení a tím napomůžou uchopitelnosti a vizuální atraktivitě 
přilehlých veřejných prostranství.

Klíčové pro utváření vnitřního prostředí je tak zohlednění expono-
vaných fasád v průhledech prospektů a průčelí, kde vzniká prostor 
pro dominantu.

Spolupůsobení jednotlivých střech vytvoří pro tovární čtvť char-
akteristickou industriální siluetu, která bude patrná z  výškových 
objektů ve Vysočanské kotlině, z teras, ostrohů a svahů Vysočanské, 
z železničních tratí, které kotlinu lemují a z vysočanských prospektů 
a ulic. Dominanty vystupující s horizontální linie bude možné spatřit 
také z vyvýšených míst centra Prahy.

Tvar objektů je determinován také nekompromisním vztahem způso-
bu prosvětlení k variabilitě výšky nebo šířky budovy, která vychází z 
jejich primárního účelu (horní světlo umožňuje větší šířku objektu, 
ale omezuje produkční plochy objektu na jedno patro, boční světlo 
umožňuje více pater, ale omezuje šířku objektu.)

Halové objekty jsou nízké prosvětlují jedno patro střechou, jsou 
únosné, mají jednoznačnou orientaci, vytvářejí krytý volný prostor 
univerzální flexibilní adaptabilní, který je možno přetvářet nejlépe 
pomocí vhodných typických volných skladebných prvků - zástěn, 
podií atp. Základem je pak podlaha která může být libovolně přet-
vářena. Etážové objekty - výrobní etážové objekty jsou tvořeny 
hustěji osázeným modulovým rastrem, mají velkou únosnost a 
jednoduchý půdorys s jádry, jsou osvětlovány z boku velkými okny, 
utvářejí vnitřní volný prostor členitelný pevnými nebo volnými 
příčkami. 

Budova Ústředních dílen, 
Holešovice

ČKD Dukla Karlín, Transformace 
na pracoviště vydavatelství 
Ekonomia (2013)

Ecole de mertiers Fribourg
GraberPulver Architekten 2011

Depo Hloubětín, Vysočany
(shedy - konoidové)

Továrna Walter, Jinonice
Hala 19, Praga Vysočany

Loděnice, Libeň

Mostárna bratří Prášilů, Libeň
(zbourána)

Depo NNŽ Bubny, Holešovice

Slévárna ČKD, Vysočany

Herzog & De Meuron Flinders 
street station (soutěž)

Hala Kostel, ČKD, Vysočany

Rešerše zastřešení výrobních hal
Střešní pro�ly hal s běžným rozponem 
mezi sloupy
Nízké otevřené prostory se sloupy  v pravidelném rastru, jeden 
rozměr nemusí převažovat, nižší výška zastřešení, horní osvě-
tlení formou shedů, rovné, zkosené, Zeiss - Diwidag, konoidové, 
nebo světlíků..

Střešní pro�ly hal s velkým rozponem
Monumentální otevřené haly s jedním převažujícím rozměrem, 
vysoké a zpravidla charakteristické zastřešení. Zpravidla střed-
ní loď, nebo jediná loď.
Horní osvětlení nebo bazilikární osvětlení.  Tvarosloví se odvijí 
od rozponu prostoru. Klenby, šikmé zastřešení, shedy, zeiss 
diwidag.

Tvarosloví nevýrobních hal přebírajících  
typologie továrního zastřešení

Lokální příklady charakteristického 
střešního tvarosloví

Interpertace střešní industriální krajiny v 
moderní architektuře

Bývalá Královská jatka
Pražská tržnice, Holešovice

Masserarti museum
Future Systems, 2012

Kovárna - ČKD, libeň

Čistírna odpadních vod, 
Bubeneč

FRAC Nord-Pas de Calais by 
Lacaton & Vassal 2013

Občanská plovárna, Klárov

Odjezdová hala Masarykova 
nádraží

Staroměstská tržnice

Továrna Aero Vysočany

Obraz krajiny Vysočanské kotliny na počátku 20. století



2. Plán Industriální boulevard jih



Aplikace principů
Škola umění, řemesel a podnikání a inovační 
centrum

Úkolem je utvořit v rámci Prahy ojedinělé podnikatelské a inovační 
centrum, místo zrodu „každého“ drobného a středního podnikání. 
Klíčovým slovem je právě centrum, kde jsou jednotlivé subjekty 
skutečně pohromadě. Neustále se navzájem konfrontují a stimulují. 
Komplex poskytne limitovaný prostor pro více škol a pro podnikatel-
ské a inovační centrum které sdruží současné podobné dílčí aktivity 
v praze pod jednu instituci a prováže její nabídku se vzděláním i 
běžnou praxí.

Hala bývalé kalírny představuje mimořádně kvalitní funkcional-
istickou architekturu a poskytuje velmi velkolepý prostor uvnitř, 
kde čistý rozpon činí bez mála 26m. Transformaci objektu a jeho 
rozšíření na univerzální platformu bude možné realizovat postupně 
v několika krocích. Kalírna sama o sobě utváří iniciační bod, který 
už při minimálním zásahu umožní sezónní využití jako dílny, at-
eliéry, výstavy, nebo přednáškový sál. Částečnou adaptací bude 
možné tuto náplň kultivovat. V další fázi projdou úpravou přilehlá 
veřejná prostranství a přibude protilehlý objekt hlavní budovy, 
který poskytne hlavní zázemí a vybavení škol a podnikatelského 
inovačního centra. 

Hlavním koncepčním východiskem je univerzálnost a určitá flexibil-
ita komplexu (a jeho okolí), který v úvodu zastřeší zpočátku malé 
instituce škol a podnikatelského centra a nabídne prostor i začína-
jícím podnikatelům. V dalších fázích bude možná expanze kterékoliv 
instituce do dalších objektů v okolí, které díky tomu postupně také 
projdou revitalizací. 

Komplex je dle koncepce kompatní alternativní městské čtvrti nutno 
vnímat jako neoddělitelnou součást širší lokality, kde jako dílek 
skládáčky doplňuje střešní (industriální krajinu) utváří specifická 
ale uchopitelná veřejná prostranství a také prostorově přidává 
význam původním stávajícím objektům.

Stávající – řídící objekt je vzorem, předlohou pro architektonické 
tvarosloví, použitý konstrukční systém, orientaci a směr. Fyzické 
„neoddělitelnosti“ komplexu s celou čtvrtí lze dosáhnout především 
prolnutím vnějšího a vnitřního prostředí. Potřebě otevření objektu 
nasvědčuje také předpokládaná povaha jeho využívání. Kreativní 
škola bude chtít intervenovat v praxi a ve veřejném prostoru. 
Naopak vnější svět tvořený začínajícími i zaběhlými podnikateli, 
zákazníky, obyvateli i zvědavými návštěvníky bude do objektu vstu-

povat, zdržovat se v něm. Rozhraní lze také vnímat jako manipulační 
prostor. Do objektu bude rovněž žádoucí moci zajet větším vozem. 

Charakter vstupů do objektů se odlišuje dle charakteru přiléhající 
komunikace. Industriální bulvár umožňuje skrze velká otevření 
těsný vztah, volný pohyb, průjezd, závoz a průchod většího množst-
ví lidí. Do obchodní uličky, která je hlavní pěší spojnicí mezi ulicí 
Kolbenova a parku údolní nivy Rokytky a předpokládá spíše pohyb 
návštěvníků  nebo zákazníků, se objekt otevírá obchodním parter-
em s markýzami, eventuelně zahrádkami. Halu, která se za těmito 
vstupy otevírá lze vnímat spíše jako volnou trhovou plochu kde je 
pro studenty nebo začínající podnikatele možné realizovat prvotní 
setkání s koncovým zákazníkem, které je základním stimulem kval-
ity podnikatelských záměrů. Tomuto významu odpovídá majestátní 
architektura haly, která je také jistou interpretací tradičního pod-
loubí.

Dva hlavní objekty svírají šikmou plochu nádvoří která je součástí v 
těchto místech zklidněného kontinua veřejného prostoru.

Adaptace objektu Kalírny je řešena formou adice - vsazením boxů 
přednáškových místností, které svým objemem vymezují další 
provozy (dílny, ateliéry...) a také utvářejí volné neformální přednášk-
ové, výstavní a společenské prostory.

Sezónní venkovní dílny a ateliéry představuje přemostění v úrovni 
prvního podlaží, které propojuje zastřešením oba objekty, poskytuje 
zádveří hlavnímu vstupu do komplexu a prostorově dotváří nádvoří.

Nové podnikatelské a inovační centrum ve Vysočanech  je příležito-
stí pro:

1. Centralizaci inovačních center v Praze a zároveň založení 
prvního pražského podnikatelského inkubátoru společně se 
založením podnikatelské univerzity v rozlehlých prostorech 
bývalé ČKD, které poskytnou také dostatečný prostor pro 
usídlení, koncentraci i případný růst mnoha malých a střed-
ních firem a to v prostředí uvnitř Prahy, v místě bezprostředně 
navazujícím na metro, cca dvacet minut od centra. Podpora 
drobného podnikání a výroby, jeho alokace uvnitř Prahy a 
koncentrace mnoha subjektů na jednom místě může redukovat 
potřebu provozních a výrobních mezičlánků, tj zejména dopra-
vy, může v rámci lokality optimalizovat odpadové a energetické 
hospodářství a v rámci regenerace rozsáhlých brownfieldů na 
tovární čtvrť a její rekreační zázemí odstranit velkou ekologick-
ou zátěž aspolečně s obnovou krajiných funkcí – niva rokytky...) 
čímž je možné lépe naplňovat principy trvale udržitelného 

rozvoje
2. Osvěta na poli podnikání, vydavatelskou činnost, dovzdělávání 

podnikatelů, právní poradenství, pořádání seminářů, konferencí, 
výstav, veletrhů, zvaní zahraničních hostů, utváření a správa 
grantových programů. propojovat se se soukromými granty, 
budovat pozitivní image drobnému a střednímu podnikání

3. Zahraniční komunikace na poli inovací, podnikatelského 
vzdělávání, podpory drobného podnikání, moderních tech-
nologií, implementací výzkumů, designu a kvality produktů.

4. Patentové podnikání
5. Podnikatelský inkubátor zajištění začínajících podnikatelů co 

do provozu (sídlo firmy, schránka), prostorů(dílny, (koworkin-
gové, sdílené) kanceláře, ateliéry,zasedací místnosti, parkovací 
místo), PR, marketingu, know how, technologického zázemí a 
dalšího vzdělávání v  atraktivní lokalitě, která nabídne množst-
ví alternativních a zajímavých zdrojů /profesí/ dodavatelů /
provozů /služeb, které můžou začínající podnikatelé pro své in-
ovativní /alternativní záměry využít za minimalizace mezičlánků 
jako je doprava/ hledání/ komunikace. Nakonec zajištění 
provozovny v tovární čtvrti na trvalo a tím provozní úspory, opti-
malizace odpadového hospodářství, energie, bez nároku na čas-
ově i peněžně nákladnou dopravu a pravděpodobně i zakázky 
od komunity tovární čtvrti. (PR tahák – je vize provozních úspor, 
životního stylu v živém nabytém alternativním prostředí, kam 
se uchylují ti zajímavý lidé, samozřejmá je existenciální rovina: 
čili to správné řešení budoucnosti – minimální uhlíková stopa, 
pozitivní efekt na životní prostředí, ekologické vychytávky, 
udržitelný přístup k dopravě (ne auta, kolo), skutečná příroda – 
místo i pro děti

6. Zajištění prolínání praxe, komunikace s koncovým zákazníkem, 
výzkumu a vývoje a vzdělávání v různých oborech – tj výměnu 
zkušeností, networking

7. Realizaci bussiness clubu – jako hmotného fyzického místa s 
kavárnou, s příjemným prostředím pro komunikaci pořádání 
seminářů výstav a společenských akcí

8. Pomoc při transformaci teoretických a výzkumných projektů do 
praxe

Jižní pohled Východní pohled Severní pohled

Univerzální typologie
Nový objekt utváří podobně adaptabilní podmínky 
jako objekt bývalé kalírny. Modulovým rastrem a 
zastřešením určuje pouze základní měřítko jeho 
potenciální náplně, Hierarchii významů 
jednotlivých prostor v rámci objektu i širšího okolí.

Variability zcela volného prostoru mezi sloupy lze 
dosáhnout volnými typizovanými zástěnami, které 
lze rozmístit podle aktuální potřeb a docílit tak 
vymezení nebo izolování dílčích prostor

Řez školním dvorem - východní pohled - objekt bývalé kalírny Řez školním dvorem - západní pohled

Zapojení stávajícího objektu bývalé 
kalírny do kompozice
Deklarovaný význam původních objektů jakožto 
nositelů paměti a atmosféry se promítá v jejich 
plnohodnotném zapojení do nové struktury. 
Výrazové prostředky budovy bývalé kalírny 
dostávájí prostor ve formě dvora školy. objekt je 
hmotou strukturou i provozem provázán s novou 
budovou

Minimální zásah do tvarosloví
Stávající hodnotný objekt bude ponechán ve svých 
původních obrysech a výrazových prostředcích. V 
šechny úpravy které si vyžádájí nové potřeby jsou 
realizovány jako vetknuté a přídavné konstrukce - 
příkladem jsou přednáškové sály, které zachovávájí 
volnou monumenální halu pro studentskou lounge 
a neformální pracoviště.

Diverzita a bohatost 
střešní krajiny
Podloubí s primárním využitím 
jako exhibiční a trhová hala 
umožní první kontakt a zpětnou 
vazbu studentům místních škol 
nebo začínajícím podnikatelům
Velkorysé a signi�kantní 
zaklenutí předurčí význam a větší 
exibilitu tohoto místa a propujčí 
značku jeho náplni.

Školní dvůr - 
zklidněný veřejný prostor

Trhová hala - podloubí

Studentská hala
& přednáškové sály

Dílny a pracoviště

Laboratoře, technologické zázemí 
a výzkumná pracoviště

Podnikatelský inkubátor

Bussiness club

Venkovní dílny a ateliéry

Střešní krajina
horizontály
pro industriální území je 
charakteristický rastr horizontál-
ních linií ve střešní krajině

Dominanta
Bussines club a kavárna v nejvyšším patře školy 
umožní (ne)formální setkávání napříč praxí 
vzděláváním a výzkumem. Představuje tak 
zhlediska účelu inistituce mimořádně významné 
místo. Jeho forma proto  představuje jeden z 
ojedinělých objektů, které vystupují nad střešní 
krajinu světlíků. Svou formou tak interpretuje 
tovární komín azprostředkovává (vzhledem ktomu 
že přesahuje všechny vizuální bariéry vvizuální 
vztah s Pražským hradem

Protkání objektů veřejným prostorem
Prostory uvnitř objektů školy jsou po obvodu zpravidla 
volně přístupné a propojitelné s exteriérem, neboť 
skrze tato krytá rozhraní vede instituce dialog s 
veřejností (výstavy, trhy, infocentrum, semináře) 
Součástí objektu je pak také vnitřní cirkulační okruh 
na legitimovaný vstup poskytující zabezpečený 
prostor škol. Veřejný prostor byť ve zklidněné podobě 
prochází také středem bloku.

ŠKOLA - Iniciační ohnisko
Okolní prostředí nabízí fond volných objektů a 
prostroů do kterých škola v závislosti na jejích 
potřebách může expandovat. Stávající haly 11,12 
mohou nabídnou prostory pro parkovací sportovní 
nebo stravovací zařízení a další experimentální dílny, 
haly, výrobní linky. ohnisko rozvoje provazuje území 
vzájemnými vazbami a utváří sociální a pracovní síť.



Jižní pohled 

Půdorys 1. nadzemního podlaží Půdorys 2. nadzemního podlaží Půdorys 3. nadzemního podlaží Půdorys 5. nadzemního podlaží

Východní pohled Severní pohled

Řez východní budovou - východní pohled Řez školním dvorem - severní pohled

Půdorys 5. nadzemního podlaží

Řez školním dvorem - východní pohled - objekt bývalé kalírny Řez školním dvorem - západní pohled



Klidové ostrovy v aktivním prostředí Kolbenovy tovární čtvrti

Parter a piano nobile se službami, obchody nebo dílnami, 
řemeslnou výrobou

Parter vstupů do halových objektů, vstupy do sportovišť, 
obchodních a výrobních hal

Uspořádání veřejného 
prostoru a slow city
Návrh uspořádání veřejných prostranství ovlivňují specifika in-
dustriálního prostředí. Prostranství uvnitř areálů byla v době, kdy 
indutriální areály symobolizovaly moderní dobu a pokrok, čistá, 
uhlazená a kvalitní a utvářela příjemnější měřítko, než např. dnešní 
výstavba obytných souborů. Postupem času se však areály zahl-
ovaly uskladňováním odpadu. 

Nová struktura veřejných prostranství musí nabídnout adekvátní 
manipulační prostor pro různorodé aktivity včetně kultivovaného 
vymezení plochy pro dočasné uskladnění materialu.

Součástí veřejných prostranství by proto mohly být charakteristické 
boxy přístupné z pojížděných komunikací avšak umístěné mimo ma-
nipulační a významná prostranství, kde bude možné sdružit sklado-
vací plochy a kontejnery pro svoz odpadu. Takové řešení může také 
zjednodušit třídění a odpadové hospodářství celé lokality.

Syrové tvrdé a utilitární prostředí Výrobních areálů a okolí indus-
triálních staveb změkčuje a polidšťuje přítomnost stromů a jiných 
vegetačních prvků. Součástí návrhu je proto infiltrace krajinných 
celků do urbánní struktury tovární čtvrti. Adaptací nosiče infra-
struktury, (jejíž míra je ovlivněna jeho využitelností jako nosiče 
infrastrutury) lze například zanést krajinu ze svahů Vysočanské 
kotliny a z údolní nivy Rokytky do městského prostředí. Tomu také 
výrazně přispěje odtrubnění Černé strouhy tekoucí ze svahů na 
Klíčově, která je nyní svedena do kanalizace. Malý potůček se v 
úrovni Kolbenovy tovární čtvrti konfrontuje s kamenem města a 
nabyde městské formy.

Hlavním nositelem krajiny přes území Kolbenovy tovární čtvrti je v 
návrhu odtrubněný potůček Černá strouha, podél kterého se vine 
nosič infrastruktury. Nosič infrastruktury nabídne rekreační pohyb 
od Kolbenovy ulice směrem k Rokytce v úrovni střešní krajiny.

Provozní zázemí (komíny, věže, energetické nosiče) industriálních 
areálů je zdrojem vizuální atraktivity. Ve veřejném prostoru oživuje 
průhledy a vytváří cíle, symboly a značky míst. 

Nosič infrastruktury v Kolbenově ulici je příkladem prvku výrazně 
ovlivňujícího charakter ulice. Tento prvek proto bude zachován. 
Jeho adaptací vzniknou podmínky pro drobné městské vybavení, ka-
várny, poštu, bankomaty, tady jakýsi ekvivalent tradičního parteru 
městské zástavby. Lokálními přístupy na jeho střechu, resp. krátkou 
procházku po něm, je možné být v těsnějším kontaktu s industriální 
střešní krajinou a svahy a hranami  Vysočanské kotliny.

Výrazným motivem veřejně přístupného prostředí Kolbenovy 
tovární čtvrti jsou pak zastřešené prostory opuštěných jinak nevy-
užitých výrobních objektů. Hala č. 18 představuje monumentální 
prostor původně navržený pro výrobu letadel Junkers, který není 
nutné zateplovat ale pouze staticky zabezpečit a konzervovat jeho 
stávající podobu a pouze vyřešit jeho uzavíratelnost, aby byl vy-
užitelný pro kulturní akce, koncerty, meetingy, konference. Může 
hostit take neformální akce, jako jsou fashion a design markety, 
krátkodobé i dlouhodobé výstavy malých i rozměrných uměleckých 
objektů např. (Kara Walker, A Subtlety or The Marvelous Sugar Baby, 

Vnitřní prostředí výrobních areálů na počátku 20. století s kvalit-
ními a čistými povrchy, kultivovanými a hodnotnými objekty, které 
zároveň nebylo zanesené žádným harampádím, představuje speici-
fický a potenciálně kvalitní a atraktivní veřejný prostor.

Stromy - stromoví a krajina změkčují hrubost a chlad idustriálního 
prostředí. Na snímku je zachycena ulice Kolbenova ještě předtím 
než byly podél ní stromy pokáceny.

2014, Domino sugar factory, Williamsburg) V běžném provozu by se 
pak jednalo o průchozí prostor, s kavárnami či restauracemi, jejichž 
zázemí bude vyřešeno formou mobilních kiosků. V prostoru může 
být umístěno dětské hřiště např. v podobě rozměrného herního 
prvku. Frekventovanost využití tohoto prostoru mimo jeho fyzickou 
atraktivitu zaručí také fakt, že vrámci provozní struktury se bude 
jednat o jeden ze dvou severojižních průchodů od ulice Kolbenova 
směrem k parku Rokytka.

Citlivým bodem typologie jsou pak vzniklá prostranství s neak-
tivním parterem, (boční fasády hal, které jsou soukromě využívány). 
Tyto uličky jsou kultivovány prázdným a volným prostorem, který 
umožní volný průhled na druhý konec. Tento prostor je pak pouze 
akcentován vybavením, jako je např. pítko nebo umělecké dílo. 
Bezpečnost a zachování důstojnosti těchto ulic (nestane se z nich 
backyard) zprostředkuje kvalitní architektura přilehlých objektů 
nebo například možnost okýnky nahlédnutí do provozů v těchto 
budovách.



Příklady projektů institucí 
a strategií které tvoří argumentační rámec projektu:

Calgary East Village
rozsáhlá transformace industriálního prostředí, prioritně byla real-
izována měkká infrastruktura, nábřeží.

22@Barcelona - New technological district
transformace industriálního území na novou čtvrť se zaměřením na 
technologie a výzkum. 

New Lab - NAVIYARD New york 
Průmyslový objekt v newyorském navi yardu bude transformován 
na inovativní prostředí kde bude po romadě výzkum a vývoj s výro-
bou, uváděním do praxe a prodej produktů.

Ecole des métiers EMF,Fribourg 
Vysoká škola, která kombinuje vzdělávání v řemeslech podnikání 
i umění navíc s explicitní vazbou na industrální odkaz ve formě 
architektury objektu.

Brick line, Londýn
Původně průmyslový district ožívá jako alternativní a atraktivní 
kulturní a tržní prostředí pro mladé lidi.

SFmade
SFMade’s mission is to build and support a vibrant manufacturing 
sector in San Francisco,  that sustains companies producing local-
ly-made products, encourages entrepreneurship and innovation, 
and creates employment opportunities for a diverse local workforce.

Tonlab
Tonlab je otevřený rezidenční ateliér, prostor pro výstavy, před-
nášky a workshopy z oblasti průmyslové a vizuální kultury, který 
širokou komunitu vnímá jako svou nezbytnou součást. - jedná se o 
příklad instituce sdružující spolusouvisející činnosti, které tak mají 
blíže k subdodávkám pro svojí kreativní činnost.

UP Business Club
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) 
- Je inspirativní, tvůrčí a přátelská komunita studentů, podnikatelů 

a vůbec všech podnikavců  z Olomoucka - místo, kam se chodí 
členové setkávat a otevřeně a pozitivně komunikovat. Pořádají 
přednášky, semináře a diskuze s nejzajímavějšími lidmi z byznysu. 
Prostřednictvím networking a vzdělávacích aktivit pomáhájí členům  
k jejich vnitřnímu i podnikatelskému růstu.

A Subtlety or The Marvelous Sugar Baby, Kara 
Walker, 2014, Domino sugar factory, Williamsburg. Umělecké dílo 
ve veřejném prostoru, podpořene developerem, které transformuje 
průmyslové území bývalého cukrovaru (Domino sugar factory) ve 
Williamsburgu.
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