IN, ON , OFF THE PARK

November 2021
Dear Citizens of Prague,
The main title of our project,
IN, ON, OFF THE PARK, foregrounds
the central role of the public realm
for the future of the city and its
inhabitants.
At the core of the project is
Těšnov Park, which shall be
upgraded and expanded to reach
from the river Vltava in the north to
the train tracks of Masaryk‘s Train
Station in the south.
Having historically evolved as
a green belt outside the walls
of the New Town expansion,
the park’s recent history offers
little to be proud of. It has not
only been neglected as a public
space but also been misused as
a dumping ground for any kind
of infrastructure in the past few
decades. This is unacceptable
and must be changed! Our project
accordingly aims to reinstate
the park’s value as a space of
collective identification.
Moreover, the new park offers
the spatial framework for a
densification of the city fabric
along its edges. New buildings are
being proposed along the train
tracks as well as the border of
Karlín.
These buildings further define
a series of supplementary public
spaces (pedestrian and bicycle
paths, pocket parks and squares, as
well as tree-lined streets and semipublic courtyards – connecting
the park with surrounding
neighborhoods.
Of significance for the project’s
design, whether concerning
elements in the park, buildings on
the park, or the series of intimate
public spaces off the park, were
the results of the public-opinion
questionnaire (April to May
2021), which offered a thorough
understanding of both the qualities
and problems of the existing site.
We have taken the findings of the
public engagement platform to
heart and hope to contribute with
our project to a better, livelier, and
more human Prague.

In this regard, a few remarks on
what to do with the Magistrála and
its unattractive spaces below. We
propose to transform the Magistrála
by means of a series of measures:
a re-dimensioning of the lanes
made possible by a reduction of
the allowed speed; the removing of
the central portion of the structure
to allow light to pass through;
replacing the on- and off-ramps
with less obstructive structures;
and, most importantly, to use the
Magistrála’s side lanes for bicycle
and pedestrian circulation. New
stairs and ramps will connect
down to Těšnov Park, which will
be upgraded from a non-place to a
space for recreation, supplemented
with new public functions like the
proposed Archaeological Museum,
for example.
The following five boards, under
the heading Five Easy Pieces,
offer insights into the way we
have worked – namely, along five
interrelated scores: score one
addresses the role of existing
and future urban actors; score
two attends to the different
neighborhoods around the park;
score three focuses on the project’s
landscape elements; score four
takes up the issue of the viaducts
on the site, including proposals for
a re-design of the Magistrála; and,
lastly, score five offers strategies
of how to bring the various project
components together.
We hope to contribute with our
projects to a better and livelier
as well as a more human and
sustainable Prague.
Sincerely,
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Igor Kovačević
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Fujan Fahmi
David Berli
Luca Urbani
Serena Marra
Pavel Vorlíček
Jan Mleziva

Listopad 2021
Vážení občané Prahy,
Název našeho projektu IN, ON,
OFF THE PARK zdůrazňuje ústřední
roli parku jakožto veřejného
prostoru v budoucnosti města a
jeho obyvatel.
Jádrem navrhovaného území
je park Těšnov, který bude
revitalizován a rozšířen tak, aby se
propojil s nábřežím Vltavy na severu
a dosáhl až ke kolejišti Masarykova
nádraží v jižní části lokality.
Podoba prostoru, který se
historicky rozvíjel jako zelený
pás za někdejšími hradbami
Nového Města, je v současné době
neutěšená. Nejenže bylo území
opomíjeno jako veřejný prostor,
ale v posledních dekádách se
navíc stalo taktéž koridorem pro
bezmyšlenkovité vedení nejrůznější
infrastruktury. Tento stav je však
dále neakceptovatelný a musí se
změnit! Náš projekt proto směřuje k
rehabilitaci parku jakožto místa pro
kolektivní identifikaci.
Nový park kromě toho vytvoří
prostorový rámec pro zahuštění
městské struktury kolem svých
okrajů. Budovy nově navrhujeme
podél železnice a doplňujeme jimi i
zástavbu na rozhraní Karlína.
Tyto budovy dále ohraničují sérii
doplňkových veřejných prostranství
(pěší a cyklistické stezky, parkové
zálivy a náměstí, uliční stromořadí
a poloveřejné dvory), které park
propojují s přilehlými čtvrtěmi.
V návrhu jsme se řídili také
výsledky průzkumu veřejného
mínění (duben až květen 2021),
který nám poskytl hlubší vhled do
kvalit i problémů stávající Florence.
Ať už jde o jednotlivé prvky v
parku, budovy jím obklopené
nebo sled intimních veřejných
prostranství na park navazujících,
vzali jsme si zjištění vzešlá ze
zapojení veřejnosti k srdci. Věříme,
že naším projektem přispějeme
k vytvoření lepší, obyvatelnější a
lidštější Prahy.

V této souvislosti ještě zmíníme
několik poznámek problematice
zacházení s magistrálou a
neatraktivním prostorem, který pod
ní vznikl. Její proměnu navrhujeme
provést prostřednictvím několika
opatření: zúžením jízdních pruhů
umožněné snížením nejvyšší
povolené rychlosti, odstraněním
střední části struktury dovolujícím
světlu proniknout skrz, náhradou
nájezdových a sjezdových ramp
řešením zabírajícím méně místa
a – především – využitím krajních
jízdních pruhů pro pohyb chodců a
cyklistů. Nová schodiště a rampy
propojí tyto stezky s parkem
Těšnov, který bude revitalizován
a promění se ze současného
nemísta v prostor pro rekreaci.
Doplněn bude novými veřejnými
funkcemi - například navrhovaným
Archeologickým muzeem.
Následujících pět výstavních
panelů s názvem Five Easy Pieces
(Malé životní etudy) nabízí vhled do
způsobu naší práce, jejímž rámcem
bylo pět vzájemně se ovlivňujících
“notových zápisů”: první se
vztahuje k rolím stávajících a
budoucích urbánních činitelů, druhý
k různým částem města sousedícím
s parkem, třetí se zaměřuje na
krajinné prvky objevující se v
projektu, čtvrtý se vypořádává s
viadukty procházejícími územím
a zahrnuje i návrhy na proměnu
magistrály a pátý – poslední – nabízí
strategie, jak spojit všechny tyto
složky do celistvého projektu.
Věříme, že svým návrhem
přispějeme k lepší, obyvatelnější a
také lidštější a udržitelnější Praze.
S úctou,
Team50
Matěj Draslar
Marc Angélil
Manuel Scholl
Mindel Michel
Rahime Osmani
Ramon Beer
Yvette Vašourková
Igor Kovačević
Christophe Girot
Fujan Fahmi
David Berli
Luca Urbani
Serena Marra
Pavel Vorlíček
Jan Mleziva

score one:
actors
Oskar Schlemmer, Triadic Ballet, 1927
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score two:
fabric
Alberto Burri, The Great Cretto, 1984
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score three:
landscape
Joseph Beuys, 7000 Eichen –

Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, 1982
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score four:
viaducts
Lyonel Feininger, Viaduct, 1920 (collaged)
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(D) stávající stav

Karlínský viadukt
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(G) redimenzování

score five:
assemblage
Alois Wachsman, Židle o dvou nohou, 1947
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