
Kolbenova sever

Nová zástavba severně od Kolbenovy ulice vychá-
zí ze základního konceptu různé intenzity území. Blo-
ky přiléhající ke Kolbenově ulici, významné městské 
třídě, jsou ve své struktuře nejintenzivnější. Obsahují 
bytové i administrativní objekty, obchodní parter a 
v některých případech objekty sloužící kreativnímu 
průmyslu. 

V této konkrétní lokalitě jsou červenou barvou zvý-
razněny objekty kreativního klastru zaměřeného na 
scénické umění - taneční dům nebo dílny k výrobě 
kulis, kostýmů apod. Tyto bloky jsou prostupné, čle-
něné drobnými dvorky nebo pocket-parky. Dále od 
hlavní ulice jsou situovány bloky klasičtější struktury, 
mezi kterými se nachází i budovy občanské vyba-
venosti, např. školy. Cyklistická stezka tvoří předěl, 
za kterým jsou umístěny bytové domy v zeleni. Tato 
nejklidnější část území je obsluhována pouze jed-
nosměrnými ulicemi se zklidněným provozem. Vinice 
za železniční tratí jsou místem pro odpočinek v blíz-
kosti této intenzivní části města.

Okolí městského parku

Městský park doplňuje zelenou kostru Vysočan a 
díky své dobré dostupnosti se stává oblíbeným mís-
tem nejen místních, ale i návštěvníků z jiných čás-
tí hlavního města. Návrh jasně vymezuje zastavěné 
a nezastavěné území a tím tento park chrání. Bloky 
domů severně od parku slouží zejména bydlení, při-
léhají těsně k říčce Rokytce a vytvářejí městské ná-
břeží, po kterém je vedena cyklostezka. Avšak i zde 
se nachází jeden z kreativních klastrů, konkrétně se 
zaměřením na hudební průmysl. 

Park v blízkosti pracoviště je zcela jistě výhodou. 
Bloky při jižní straně přiléhají k již vybudované cyklo-
stezce a shlížejí na park pod sebou. Zde je rozhraní 
volnější - není lemováno stromořadím a umožňuje 
pozvolný přístup dolů. Při ulici Freyově se nachází 
nástup do parku ze západní strany. Kromě autobu-
sových zastávek je zde i rozlehlé prostranství k po-
řádání různých společenských a sportovních akcí, 
shromáždění apod. Kompozice parku je spíše vol-
nější a reaguje tak na novou mřížkovou strukturu Vy-
sočan.

K Hloubětínu

Území mezi dnešní tramvajovou tratí a Kbelskou 
ulicí se zcela proměňuje a využívá dobré dostupnosti 
MHD i vysočanských cyklostezek. Stěžejním bodem 
pro návrh se stává zahloubení Kbelské ulice pro tran-
zitní dopravu a vybudování mimoúrovňových křížení 
s Kolbenovou a Poděbradskou. Na povrchu dochází 
k přesunu tramvajové trati. 

Na tuto proměnu navazuje přesun areálu vozovny k 
železniční trati a uvolnění místa pro novou zástavbu. 
Ta reaguje na uliční síť a charakter zástavby Hloubětí-
na. Dochází tak k přechodu od rodinných domů k 
modernistické zástavbě bytových domů, které však 
nepřesahují výšku pěti podlaží. Území obsahuje vel-
ké množství zeleně a hlavní podlouhlé náměstí, které 
tvoří východní nástup do městského parku. Kbelská 
ulice se i díky tramvajové trati stává novým spojo-
vacím prvkem obou částí a oživuje tak dnes spíše 
zapomenutou lokalitu při okraji Vysočan.

na městský život. Každý stupeň intenzity téměř au-
tomaticky vytváří odlišné možnosti funkčního využití, 
charakter veřejného prostoru nebo zastoupení zelené 
vrstvy. Díky tomu vzniká potřebná diverzita obyvatel 
a otevřenost pro všechny. V neposlední řadě otevře-
nosti pomáhá urbánní struktura, která navazuje na 
dvě hlavní tepny a doplňuje je o jednoduchou uliční 
síť, jež navíc ve svém zklidněném prodloužení na ně-
kolika místech překonává okolí Rokytky a spojuje tak 
oba její břehy.

Otevřenost ke kultuře

Doslova z prachu a rzi zaniklých podniků začíná 
ve Vysočanech vznikat kulturní podhoubí, které o 
sobě dává čím dál více znát. Navržena je postupná 
transformace bývalých podniků pro potřeby kreativ-
ního průmyslu, který se může stát novým pohonem 
celé čtvrti. Návrh se do budoucna vyhýbá centraliza-
ci těchto kulturních institucí v areálu dnešní Pragovky, 
ale naopak infikuje a otevírá kultuře celé území Vyso-
čan. Vznikají kreativní klastry, jež ve svém okolí pod-
porují sociální i urbánní diverzitu. Vysočany se díky 
kreativitě opět stávají značkou.

Otevřenost k proměnám výroby

Výroba stála za rozvojem čtvrti v posledních dvou 
stoletích. Nová doba si však žádá změny, na které 
je potřeba rychle reagovat. Díky své dobré dostup-
nosti, množství transformačních ploch a tradici jsou 
budoucí Vysočany pasovány do role centra kreativ-
ního průmyslu. Ten využívá nových, ale i tradičních 
technologií, a žádá si tak různorodou pracovní sílu. 
Jistotou však je, že jsou pryč doby, kdy průmysl pro-
středí vysočanské kotliny značně škodil. 

Otevřenost ke svému okolí a návštěvníkům

Vazby mezi Vysočany a okolím procházely v minu-
losti těžkými zkouškami. Bariéry železnice a silničních 
průtahů mnohdy dosti direktivně rozdělily území na 
uvnitř a vně. V návrhu jsou vytipována místa, která 
skýtají potenciál k novému propojení nebo ke zlep-
šení kvality veřejného prostoru v jejich těsné blízkosti. 
Pro některá místa, například Nové Vysočany, se tato 
nová vazba může stát klíčovým prvkem jejich budou-
cího rozvoje. Pro návštěvníky, ale i obyvatele, kteří 
těmito místy procházejí nebo projíždějí, to může být 
symbol otevřenosti a přívětivosti Vysočan.

Navržená urbanistická koncepce je založena na 
vytvořené budoucí vizi Vysočan, uskutečňována v 
několika vrstvách pomocí zvolených principů a do 
projektu přenesena prolnutím těchto vrstev. Repeti-
vivně pak byly všechny vazby prověřovány ve více 
měřítcích.
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Otevřené Vysočany

Uzavřenost x otevřenost

Při pohledu na současné Vysočany přichází na 
mysl slovo uzavřenost. Neprostupné a zanedbané 
areály střídají o pár kroků vedle nové, ale podobně 
neprostupné bytové komplexy. Vysočany bývaly, ať 
už v době předindustriální nebo v době industriální, 
více otevřené a propojené. Jednotlivé podniky spo-
jovaly železniční vlečky, které se napojovaly na vněj-
ší okruh, jenž dále zajišťoval komunikaci se světem. 
V postindustriální éře Vysočan je území uzavřené a 
může se zdát, že se smyčka železnice čím dál více 
utahuje. Ta smyčka železnice, která stála na počát-
ku jejich rozvoje. Možná je to proto, že si vystačí se 
svým vlastním územím, vždyť ploch, které vznikly se 
zánikem podniků, je opravdu velké množství. Návrh 
se pokouší tuto skutečnost obrátit a Vysočany ote-
vřít. Jednotlivé použité prostředky jsou popsány v 
této kapitole.

Otevřenost k přírodě

Po letech, kdy byly příroda a její ochrana až na po-
sledním místě, dochází v současnosti k její obnově. V 
měřítku města je nutné začlenit území do celoměst-
ského systému zeleně a propojit ho s lokalitami těsně 
sousedícími. V měřítku čtvrti je hlavním úkolem navá-
zat na již obnovené prvky a komponovat je do kvalit-
ně propojeného celku. Na to navazuje rozšíření této 
kostry o další prvky, zejména okolí bývalých vleček, 
které pomohou napojit i na první pohled přírodou 
nezasažené oblasti města. Pro konkrétního uživate-
le - obyvatele Vysočan nebo návštěvníka, je důležitá 
dobrá dostupnost těchto ploch městské zeleně.

Otevřenost k obyvatelům

Vysočany nikdy v minulosti nebyly pouze rezidenč-
ní nebo pouze průmyslovou čtvrtí. Prolínání mnoha 
funkcí v sobě generovalo i velkou různorodost oby-
vatel a návštěvníků. V těsné blízkosti továren vznikaly 
chudé dělnické kolonie, nedaleko probíhal rušný ži-
vot tradičního města a na svazích nad ním vše sledo-
vali majitelé závodů ve svých honosných vilách. 

Návrh vytváří strukturu, která díky své různé inten-
zitě může pokrýt požadavky všech skupin obyvatel 
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