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Modrá a zelená začínají města bavit



Městské plánování: 
udržitelný rozvoj aneb od minulosti do budoucnosti

− Záměr investora

− Zadání: proces participace veřejnosti a „Dobrý soused“

− Integrovaný návrh: Architekt a expert HDV – změna 

projektanta mezi AS a DÚR

− Projednání s DOSS/ MČ P12: „Kdo se o to postará?“

− Generální dodavatel stavby; provoz a údržba vlastníky



Investor a idea záměru

2015 2021



Naše hodnoty



Zadání AS – participace veřejnosti





04/2016 vznik 

pracovní skupiny

2

09/2016
1.  plánovací setkání 

s veřejností

3

04/2017
2.  plánovací setkání 

s veřejností

6

12/2017 koncept území

9

10/2016 zadání 1. 

kola AS

4

Q1/2017 zpracování 

návrhů

5

05/2017 zadání studie 

2. kola AS

7

Q3/2017 

zpracování návrhů

8

Zadání: veřejná participace

12/2017 souhlasné 

usnesení Rady MČ 

Praha 12

10

2015 akvizice

1



2017: Koncept území



Základní pravidla pro participaci projektu

1. Kvalitní facilitátor

2. Ochota investora v projektu opravdu něco změnit

3. Předem definovat limity, které změnit nelze nebo 

nechcete (HPP, počty bytů, počty pater)

Prezentační schopnosti architekta 



Co nás na participaci překvapilo

− Velký zájem veřejnosti – 2 x 100 lidí s námi strávilo 2 večery 

až do 22 h 

− Nový pohled na projekt – projekt zohledňuje potřeby 

starousedlíků, nejen budoucích obyvatel – klientů

− Reálné dopady do projektu – projekt dnes vypadá velmi 

odlišně = jiný typ zástavby, centrální náměstí s odkazem na 

historii, loděnice…

− Lidé řeknou, co nechtějí, ale neumí vysvětlit proč – klíčová 

informace kterou od nich potřebujete 



(2018) Dočasné využití území



U Kunratického lesa 
Praha 11



2018: Architektonická studie



Modrozelená – integrovaný návrh











HMP: Katalogu standardů hospodaření s dešťovou vodou. Vytvoření  

včetně uvedení do života očekáváno do léta 2021

Modrozelená – provoz



Co dál v městském prostředí?

Botanica K

Praha 5



Botanica K

Praha 5



100% 

Potřeba pitné vody
3644 m3

32%

Produkce ŠV
1174 m3

15%
Spotřeba ŠV

na splachování
550 m3

Příklad - data z provozu Botanica K

17%
Příležitost využít 

v rámci „MZI“?
624 m3

Již nyní.. Snad brzy?



Dnes

50% Uhlíková 

neutralita

2030 2045

European Spallation Source

Lund, Svédsko

Náš klimatický závazek – připojíte se?



Parkové muzeum 

Modřany,

Praha 12

Počítáme s vodou!



Děkuji za pozornost
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