
 

TOP EXPO CZ, www.top-expo.cz, marketing@top-expo.cz, GMG +420 723 950 992 
 

 

 

3. ročník konference 

zdůrazněné téma 

Architektura ve službách udržitelnosti 

/energeticky úsporné a zelené projekty/ 

Sál architektů, Staroměstská radnice v Praze, 22. února 2023 

 

                                                  Foto: ©Prague City Tourism 

 

KONFERENCE JE URČENA  

▪ zastupitelům hl. města a MČ Prahy      ▪ dodavatelům staveb 

▪ developerům a investorům ve stavebnictví    ▪ studentům VŠ technického směru 

▪ architektům, projektantům             ▪ médiím a odbornému tisku 

 
 

 Konference proběhne po záštitou 1. náměstka primátora hl. města Prahy, 

 doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka.  

 

ORGANIZÁTOR 
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DISKUTOVANÉ PROJEKTY 

 

Bubny – Zátory a Energocentrum v Bubenči 

Bubny – Zátory jsou největším brownfieldem takřka v centru města, který do budoucna nabídne živou 

čtvrť až pro 25 000 obyvatel. První domy by zde mohly začít vznikat v roce 2025, úplné dokončení se 

předpokládá v roce 2040.  Centrem čtvrti bude Vltavská filharmonie.  

Rada města prověřila IPR, aby koordinoval rozvoj technické infrastruktury a spolupracoval s 

PREdistribuce, Pražskou vodohospodářskou společností, Pražskými vodovody a kanalizacemi, 

Kolektory Praha, Pražskou teplárenskou a Pražskou plynárenskou.  

Součástí studie je využití tepla a chladu z Energocentra plánovaného u Ústřední čistírny odpadních vod 

v Bubenči, které bude vyrábět teplo s využitím odpadních vod za pomoci vysokokapacitních čerpadel. 

Praha tak má šanci vytvořit první klimaticky neutrální městskou čtvrť, která nebude závislá na plynu 

nebo uhlí.  

Vltavská filharmonie 

Co všechno nabídne nové filharmonie? Na jaké aktivity bude možné využít budovu i její okolí? Komu 

všemu může filharmonie sloužit? Jak moc promění nové kulturní centrum v Holešovicích Prahu? 

V květnu byl vyhlášen vítěz mezinárodní architektonické soutěže o podobu Vltavské filharmonie, 

vítězem se stal návrh dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG). Nyní přichází čas na postupné 

dopracování návrhu do jeho finální podoby, do které může přispět svými podněty i veřejnost. 

. 

Energeticky úsporná proměna Nákladového nádraží Žižkov  

Areál o velikosti 60 hektarů dá vzniknout kulturním a společenským prostorům včetně sídla Národního 

filmového archivu, dvou nových základních a pěti mateřských škol, poliklinice a pobytovému zařízení 

pro seniory. Především zde ale vyrůstá nová městská čtvrť, která je projektovaná až pro 23 000 

obyvatel. Bytové a komerční domy zde chtějí stavět přední české developerské společnosti. 

Žižkov City 

 

Dejvice 

Vítězné náměstí: Revitalizace veřejného prostoru  

Kampus Dejvice 

Victoria Palace  

Dejvice Center 
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Modřany, Kamýk 

Modřanský cukrovar 

Nová čtvrť na místě bývalého cukrovaru v pražských Modřanech. Výstavba začala v loňském roce. 

Čtvrť má být průkopnická v tom, že bude jejím ústředním tématem udržitelnost. Moderní domy 

budou využívat dešťovou i takzvanou šedou vodu nebo třeba sluneční energii. 

Modřanský dvůr, Modřany Chirana, Vital Kamýk, Riviéra Modřany 

 

Kavčí hory 

Rezidence Kavčí hory 

Vedle obytných domů vznikne veřejně přístupný park s vodními prvky nebo retenční nádrže, jež zajistí 

vodu pro zavlažování sousedního Centrálního parku. Kvůli připomínkám UNESCA byla výška budov 

snížena… 

 

 

 

 

 

 /program k 31. 1. 2023, změna vyhrazena/ 
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