
BUDOUCNOST
Připravili jsme pro vás výstavu jako součást zapojení se
do tvorby Manuálu vize Ostrova. Pojďme si ostrov projít
a společně udávat jeho budoucnost.



Vítězný návrh 
architektonické 
soutěže
V roce 2013 proběhla na budoucí využití 
Štvanice mezinárodní architektonická 
soutěž. Jejím výhercem byl atelier RKAW, 
který představil jako svůj návrh Manuál vize 
Ostrova. Níže se můžete seznámit s jeho 
základními body a hodnotami. Jedná se 
o ochutnávku soutěžního projektu.

Regulace
Doporučujeme respektovat vztahy = v rámci 
těchto pravidel připouštíme vše; smysluplné. 
Respektujeme vše v úvahu přicházející. 
Předepisujeme zátěže ploch. Základní 
hodnota Štvanice spočívá v kvalitě, s jakou 
se uplatňuje v rámci pražské městské 
krajiny; aniž jakkoli nerespektované, její 
využití je ve srovnání s tímto parametrem 
nahraditelné. 
Základní vztah - příčinné souvislosti, 
zejména akceptávní zákona geometrické 
optiky, zjednodušeně: odkud vidět kam, 
odtamtud vidět také zpět.

Krajina
Pokryv vzrostlými stromy s nasazením 
koryny cca 6 m tvoří slunečníky nad 
plochami ostrova. Jeden má díru (na palouk). 
Stromy budou opadavé - na zimu 
se slunečníky roztrhají, k nám může sluníčko 
a ještě se můžeme kochat krásou jejich 
obnažené konstrukce. Vždycky na jaře 
se samy potáhnou: a skoro zadarmo!

Harmonizace vzájemných vztahů 
jednotlivých složek prostorového uspořádání 
krajiny. 

Krajina pokrývá 100% ostrova. Může to být 
Hvězda, i když není Obora. Střídání ročních 
období zajistí vše podstatné. Opadané listí 
odfouká vítr do Vltavy, ta je odnese 
do Severního moře. Síla povědomí: taky 
máme blízko k moři. 

Cesty
Matice povrchů základní desky tvoří 
ornament. 
Cesty pokrývají 99% ostova. Záleží 
na tom, jak chcete cestovat .. 90% z nich 
je vodopropustných; umožňují přirozený 
vsak srážkových vod. Ornament nemusí být 
zločin, je-li důsledkem logické vazby mezi 
modelací terénu, toky, jejich určením 
a konstrukcí. 

Scénáře prostředí + Scénáře dějů =  
= (užitná) kvalita prostředí
Účelné uspořádání ploch ostrova z I. kola 
soutěže se ukazuje jako nosné. Dokáže 
flexibilně reagovat na případné změny 
požadavků, respektive situace, které prostě 
mohou nastat. Plochy návrhu reagují 
na uspořádání dle základního scénáře. Pokud 
se scénář změní,bude reagovat na změnu. 
Město se bude proměnovat, tam, kde to bude 
potřebovat. Huňatý zelená drn a voda kolem, 
budou-li, mohou proměny dynamizovat. 

Cesty.

Krajina.

Regulace.

Strategie.



HolKa
Nová plánovaná lávka pro pěší a cyklisty 
by měla zabezpečit přímé a bezbariérové 
propojení mezi Karlínem a Holešovicemi, 
podle kterých nese své jméno HolKa. 
Umožňuje i další přístup na ostrov Štvanici, 
kam vede rampa kopírující hranu ostrova. 
Koncepce konstrukce mostu s pokorou 
a harmonií navazuje na vltavské břehy - 
nejde do výšky a horizontální linie lávky 
táhnoucí se přes vodu nenarušuje výhledy 
na Prahu. Výškovým uspořádáním reaguje 
na okolní krajinu a podporuje plynulý 
pohyb chodců a cyklistů. Konstrukce lávky 
je navržena z ultra-vysokohodnotného 
betonu (UHPC – ultra-high-performance-
concrete) s lesklým bílým mramorovým 
povrchem a proto působí nad vodou lehce a 
minimalisticky. Most je tvořen celkem čtyřmi 
na sebe vzájemně navazujícími prostými poli 
o rozpětí 76,0 m + 64,0 m + 76,0 m + 84,0 m. 
Celková délka lávky je tak 300 m.

Bubny 
a Bubenské nábřeží
V roce 2018 se vyhlásilo výběrové řízení 
na územní studii, která přemýšlí 
o tomto území jako o příležitosti vytvořit 
svébytnou novou čtvrť. Autory územní 
studie jsou Pelčák a partner architekti 
a ThomasMüllerIvanReinmann architekten 
GmbH z Berlína. V prosinci 2020 byla 
zveřejněna finální podoba studie 
po zapracování připomínek. Jižní část 
lokality Bubnů tvoří předpolí Hlávkova 
mostu, na které je vypracována detailní 
územní studie. Ta prověřila možnosti 
a potvrdila původní řešení. Území určené 
pro výstavbu Vltavské filharmonie vytvoří 
jednak předprostor a jednak propojí budovu 
Vltavské filharmonie s nábřežím.

Zákres lávky z ostrova Štvanice.

Citlivé urbanistické řešení s regulací výšek staveb, respektování všech památek, zlepšení prostupnosti a 
veřejných prostraství.

Předpolí Hlávkova mostu - propojení plánované Filharmonie Vltavská s nábřežím. 

Autoři návrhu lávky: Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D. Spolupráce Ing. Jan Mourek, Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar.

8/ Předpolí Hlávkova mostu
       Detailní územní studie vypracovaná městem prověřila možnosti a potvrdila původní řešení. Území určené pro výstavbu Vltavské  
       filharmonie vytvoří jednak předprostor a jednak propojí budovu Vltavské filharmonie s nábřežím. Podoba budovy Vltavské  
       filharmonie a ztvárnění celé parcely včetně nábřeží však vzejde až z architektonické soutěže.



Prostor tržnice s pohledem i na ostrov Štvanice, autor fotografie: Kamil Wartha, zdroj IPR Praha.

Letecký snímek na Rohanský ostrov jihozápadním směrem, zdroj IPR Praha.

Umístění plánované budovy filharmonie na Vltavské, zdroj IPR Praha.

Vltavská Filharmonie
Praha je kouzelné místo v centru Evropy, 
které má dlouhodobou ambici být nejenom 
jejím srdcem, ale zároveň městem, s nímž se 
jeho obyvatelé identifikují.  Městem, které 
je opravdovým domovem pro 1,5 milionu 
Pražanů a zároveň dynamicky se rozvíjejícím 
kulturním a hospodářským centrem 
i atraktivním turistickým cílem.  
Je záměrem hlavního města vybudovat nový 
koncertní sál, který by splňoval světové 
standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, 
technické, architektonické, urbanistické) 
a zároveň potvrzoval mezinárodní pověst 
Prahy jakožto kulturní metropole a symbolu 
české hudební tradice. Cílem projektu 
je vytvořit nový, živý, otevřený a plně 
využívaný veřejný kulturní prostor pro 
všechny návštěvníky a především Pražany. 
Projekt nyní postupuje do další fáze - pražští 
zastupitelé schválili jeho pokračování.

Rohanský ostrov
I neostrov se může stát znova ostrovem 
a sloužit pro rekreační využití. Rohanský 
ostrov - nové rameno řeky je dlouhodobě 
zaneseno v Územním plánu hlavního 
města Prahy jako součást protipovodňové 
ochrany Prahy. Na místě postupně vznikne 
odkopáním několika metrů zeminy navezené 
za poslední desítky let nový průtočný kanál. 
Cílem stavby je snížit při povodních hladinu 
Vltavy v centru města a hlavně rychlost 
proudu. V návaznosti na náročné terénní 
úpravy bude prostor Rohanského ostrova 
mezi stávající cyklostezkou, která slouží 
jako protipovodňová hráz, a korytem Vltavy 
upraven do parkové podoby.

Na webových stránkách
https://www.iprpraha.cz/rohansky-ostrov 
naleznete další informace o budoucnosti 
Rohanského ostrova.

Holešovická tržnice
Pražská tržnice je magistrátem vnímána jako 
jedinečný a historicky cenný areál, který má 
velký rozvojový potenciál. Tržnice má sloužit 
jako místo setkávání, odpočinku a zábavy 
pro všechny věkové a příjmové skupiny 
obyvatel. Z toho důvodu bylo v červnu 2019 
IPRu (Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy) zadáno Radou hlavního 
města Praha vypracování „Ověřovací studie 
rozvoje Pražské tržnice“. Ověřovací studie 
měla podrobněji prověřit koncepci a náplň 
Pražské tržnice, a to zejména z hlediska 
ekonomického a funkčního. Cílem studie 
bylo navržení takových typů aktivit 
v Pražské tržnici, které by obsluhovaly široké 
spektrum návštěvníků s důrazem na mix 
gastronomie, maloobchodu a kultury.



RKAW
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Vnímejte . . .
Město jakožto křižovatka kontrastů - 
prostoru a prázdna naplněného hmotou. 
Svět kolem nás vnímáme stále více 
především vizuálně, intenzivní svět 
výkonného marketingu nás oslepuje 
rychlým sledem pulzujích obrazů.

Ostatní smysly jsou upozaděny. 
Co kdybychom ale zapojili při poznávání 
svého okolí i hmat, chuť nebo čich? 
Jaký by byl náš dojem z města, co by se 
změnilo a co zůstalo stejné?  

Je zřejmé, že “život pozvedající” architektura musí být určena všem smyslům současně a musí 
spojovat obraz našeho já s naší zkušeností světa. Podstatný mentální úkol architektury je 
přizpůsobení a integrace. Architektura artikuluje”bytí ve světě” a zesiluje náš smysl pro realitu 
a sebe sama. Nevytváří jen světy pouhého výmyslu a fantazie. 

Já, umocněné uměním a architekturou, nám umožňuje se plně angažovat v mentálních rozměrech 
snu, obraznosti a touhy. Budovy a města poskytují horizont pro porozumění a konfrontaci 
podmínek lidské existence. Nejzazší smysl jakékoli budovy leží za hranicemi architektury. Směřuje 
naše vědomí zpátky do světa a ke smyslu našeho vlastního já a k našemu bytí. Směrodatná 
architektura vytváří naši zkušenost jako uceleně vtělené a duchovní bytí.

Oči kůže, Juhani Pallasmaa

ZDROJE:
PALLASMAA, J.:Oči kůže; Architektura a smysly, Zlín: Archa, 2012.
HRUBEŠ, J; HRUBEŠOVÁ, E. Pražské ostrovy, 1st ed.; Příbram: Milpo, 2007. 
IPR Praha.

Kam mohu své nápady napsat?

> do online dotazníku:

http://bit.ly/stvanice_dotaznik

MEETING POINT
zahájení procházek a místo
setkání na akci Stany a deky

VODA AKTIVITY

OSTROVY

MĚSTO 

BUDOUCNOST
KRAJINA

Můžeme se sejít osobně? 

> osobně na participačních setkáních
   vždy od 15:00 do 20:00:

30. 6. Stany a deky 01 
17. 7. Stany a deky 02
11. 8. Stany a deky 03
07. 9. Stany a deky 04

Jak se o ostrově dozvím více?

> výstava na ostrově

trvající do 12. 9. 2021 

> komentované vycházky:

23. 6. od 18:00 s botanikem J. A. Šturmou
27. 7. od 18:00 s architektem R. Kolaříkem
12. 9. od 18:00 s historikem J. Krajíčkem

Jak se mohu zapojit do tvorby Manuálu vize ostrova?

Mapa doprovodného programu participace.

jste zde


