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Rekonstrukce přinesla modernizaci...
Pokraãování ze str. 1
A pokud jde o komunikaci mezi realizátory díla a mûstskou ãástí?
Vedení mûstské ãásti vytvoﬁilo speciální
pracovní skupinu, v níÏ byli zastoupeni projektant, dodavatel, stavební dozor a ãlenové
zastupitelstva a kterou vedl mÛj zástupce. Ta
mûla pravidelná jednání, kde se v dûlné atmosféﬁe daﬁilo ﬁe‰it v‰echny otevﬁené problémy. Komunikaci bych rozhodnû ohodnotil „na
jedniãku“.
Jak vnímáte zpûtnû spolupráci s orgány
památkové péãe?
V dobû projednávání studie a posléze projektu nikoliv vÏdy jako kooperativní a dûlnou.
V prÛbûhu stavby jsem zaznamenal pﬁísn˘,
citliv˘ a tvÛrãí dohled.
Co povaÏujete za nejvût‰í pﬁínos z hlediska obyvatel mûstské ãásti, kteﬁí si na
úﬁad pﬁicházejí vyﬁizovat své záleÏitosti?
Je to pﬁedev‰ím moderní a kulturní prostﬁedí, soustﬁedûní sluÏeb ÚMâ na jedno místo a také moÏnost aplikace a postupného
rozvoje moderní komunikace obãanÛ s radnicí.
Jak hodnotíte promûnu budovy úﬁadu
a její souãasné uspoﬁádání z hlediska
tûch, kteﬁí zde dennû pracují?

Budova jako stavba i její provoz si zatím
„sedají“, plné hodnocení je proto zatím pﬁedãasné. Nicménû, z pohledu dvou mûsícÛ provozu jsem spokojen.
Co povaÏujete za nejpozoruhodnûj‰í v˘sledek rekonstrukce?
Skuteãnost, Ïe se podaﬁilo spojit nároãnou technickou revitalizaci budovy s posunem ve sluÏbách, které radnice poskytuje
(a je povinna poskytovat) obãanÛm, a v neposlední ﬁadû zlep‰ení vzhledu a atmosféry
na námûstí Míru. Chápu pﬁitom, Ïe nûkter˘m
obãanÛm se nemusí tak úplnû líbit napﬁ. barvy a fazona fasády, pﬁedepsané po jednání
s orgány památkové péãe. Já jsem s nimi
spokojen.
S jak˘mi hodnoceními rekonstrukce se
nejãastûji ve svém okolí setkáváte?
Osobnû se setkávám s pﬁeváÏnû (cca 95
a více %) pozitivním hodnocením v˘sledku rekonstrukce jak mezi obãany, tak ãleny zastupitelstva, úﬁedníky i m˘mi kritick˘mi pﬁáteli.
Ve shodû s panem prezidentem, kter˘ se
úãastnil otevﬁení radnice, pﬁitom pﬁeji obãanÛm, aby na radnici „nemuseli z dÛvodÛ
úﬁedních“. Nakonec mohou pﬁijít i jen tak, pro
potûchu: napﬁíklad na nûkterou z v˘stav, které se zde budou konat.
len

V budovû radnice na námûstí Míru se
od jejího zprovoznûní 23. listopadu loÀského roku uÏ staãily vystﬁídat tisíce náv‰tûvníkÛ. Právû pro nû se rekonstrukcí
zmûnilo mnohé. Vûﬁme, Ïe ve‰keré novinky vnímají jako pozitivní.
V˘hodou, kterou asi v‰ichni ocení na prvním místû, je soustﬁedûní odborÛ „pod jednu
stﬁechu“. Zatímco dﬁíve si lidé museli cestu
na úﬁad hledat na nûkolika rÛzn˘ch místech,
nyní si vystaãí s jedinou adresou (s v˘jimkou
odboru státní sociální podpory, kter˘ zÛstává
ve ·tûpánské 1 aÏ do rozhodnutí o jeho setrvání v rámci úﬁadu nebo pﬁevedení pod ministerstvo práce a sociálních vûcí).
„Hledisko obãana“ bylo hlavním kritériem,
jímÏ se ﬁídil architekt pﬁi projektování rekonstrukce. Snaze dosáhnout ideálního vnitﬁního
uspoﬁádání budovy tak, aby co nejvíce vyhovovala jejím náv‰tûvníkÛ, se podﬁizovalo v‰e
ostatní. V˘sledek je patrn˘ na první pohled.
Po vstupu do budovy se ãlovûk ocitne v prostorné hale, kde najde ve‰ker˘ komfort
a snadno získá základní informace o úﬁadu.
Ve vstupní hale je recepce, podatelna, rozmnoÏovna a pﬁedev‰ím informaãní pult, kde
se kaÏdému dostane zasvûcené rady o sluÏbách úﬁadu a mÛÏe se dozvûdût i nûkteré
dal‰í informace o mûstské ãásti. Jsou tu
k dispozici potﬁebné formuláﬁe, takÏe mnohdy
ani není tﬁeba pokraãovat dál do úﬁadu.
K vût‰í pohodû náv‰tûvníkÛ pﬁispívá i vybavenost haly – lze si tu v klidu posedût, popít kávu a poãkat na smluvenou náv‰tûvu, seznámit se s novinkami a v souãasné dobû si dokonce prohlédnout v˘stavu dokumentující celou historii rekonstrukce budovy.
Dal‰ím kvalitativním skokem oproti minulosti je umístûní odborÛ. Nejãastûji nav‰tûvovaná pracovi‰tû najdou lidé na nejdostupnûj‰ích místech... V jedné ze dvou zrenovovan˘ch hal s vchodem z Jugoslávské ulice
je umístûn odbor správních agend, kde je
moÏné vyﬁídit v‰e ohlednû osobních dokladÛ
a zároveÀ si poﬁídit fotografie na tyto dokla-

dy. V dal‰í hale, která byla za minulého reÏimu vyuÏívána jako skladi‰tû, nyní sídlí oddûlení registrace Ïivnostenského odboru.
V pﬁízemí jsou umístûna i pracovi‰tû ekonomického odboru, kde se vyﬁizují nejrÛznûj‰í
poplatky. Velk˘m pﬁínosem je vyvolávací
systém, zaveden˘ na pracovi‰tích s nejvût‰í
náv‰tûvností.
Matriky najdeme hned v prvním patﬁe, humanitní odbor vãetnû kurátorsk˘ch sluÏeb ve
druhém. A kdo by chtûl vyuÏít náv‰tûvních
hodin starosty ãi jeho zástupcÛ, tomu staãí
vyjet v˘tahem do tﬁetího patra.
Pro snadnou orientaci v budovû jsou stûÏejní dva komunikaãní uzly, odkud se lze dostat do v‰ech pozic objektu: jeden centrální
se dvûma v˘tahy a s hlavním schodi‰tûm
a druh˘ vedlej‰í, ústící do Jugoslávské ulice.
Budova má dÛmyslnû ﬁe‰en˘ orientaãní
systém.

Úplnou novinkou je zasedací sál, urãen˘
pro konání veﬁejnû pﬁístupn˘ch zasedání zastupitelstva. PÛvodní sál byl v sousední budovû ‰koly, odkud mûstská ãást dostala v˘povûì, a tak bylo tﬁeba ﬁe‰it situaci v rámci stávajícího objektu úﬁadu. Nakonec se architekt
rozhodl zabudovat sál úplnû nahoru do objektu v Jugoslávské. PÛdní prostor pod stﬁechou
roz‰íﬁil smûrem do dvorany, takÏe zde mohla
vzniknout i terasa s jedineãn˘m v˘hledem na
Prahu.
V budovû úﬁadu je nyní v‰e maximálnû
uzpÛsobeno sluÏbû veﬁejnosti. Radnice navíc
rekonstrukcí zcela zásadnû zmûnila svÛj
vzhled a vnitﬁní uspoﬁádání, minulé podobû
zÛstala vûrná jen fasáda. Pﬁi dodrÏení doporuãení, vypl˘vajících z umístûní objektu v památkové zónû, se tak projektantÛm a stavbaﬁÛm podaﬁilo vytvoﬁit dílo hodné obdivu.
Text: len, foto: alx

„Přestavba nadmíru splnila očekávání,“ říká tajemnice úřadu

V pátek 6. ledna si zbrusu novou radnici pﬁi‰el prohlédnout i praÏsk˘ primátor Pavel Bém – na
snímku (úplnû vlevo) v doprovodu zástupcÛ mûstské ãásti
Foto: alx

ANKETA
Na úﬁad se nechodí jen tak pro zábavu.
âlovûk sem najde cestu jen tehdy, je-li to
nezbytnû nutné. Na to, aby se pﬁi vyﬁizování úﬁedních záleÏitostí obyvatelé Prahy 2
cítili co nejlépe, se filozofie pﬁestavby radnice zamûﬁila pﬁedev‰ím. Jak se to povedlo, to jsme zji‰Èovali pﬁi jednom z lednov˘ch náv‰tûvních dnÛ.
Jaroslava Tﬁe‰Àáková: „Já jsem je‰tû nevidûla v‰echno, ale proti té pﬁedchozí budovû
je to úÏasné. Radnice pÛsobí modernû, je tu
nejnovûj‰í technika... nevidûla jsem sice, jak
je to udûlané pod stﬁechou, ale celkovû to vypadá hezky. I kdyÏ se tady zatím je‰tû moc
nevyznám.“
Jaroslav Pohan: „Nová budova se mi líbí.
Je to dobﬁe uspoﬁádáno pro lidi i pro úﬁedníky.“
paní Zabajeva: „Je to mnohem lep‰í, neÏ
dﬁíve. V˘hodou jsou ta ãíslíãka (pozn. red.:
vyvolávací systém v Ïivnostenském odboru),
dobﬁe se tu ãeká, dá se pûknû posedût. Je to
tu vÛbec pﬁíjemné a krásnû to vypadá.“
paní ¤eháhová: „Nebyla jsem tady celá
léta a musím ﬁíci, Ïe se mi ten opraven˘
dÛm líbí. Jsem pﬁekvapená i ﬁe‰ením schodi‰È, to je docela zajímavé. Celé prostory se
podle mého názoru zmodernizovaly, pﬁipadá

Jak se vám líbí?
mi to tady takové vzdu‰nûj‰í, otevﬁenûj‰í. Líbí se mi to.“
Vûra Dlouhá: „Já jsem sem ãasto nechodila, ale musím uznat, Ïe je to tu pûkné. PÛsobí to takov˘m vzdu‰n˘m dojmem. Je tu
hodnû prostoru a v‰echno hezky upravené,
ta budova ‚d˘chá‘. I orientace je pomûrnû
snadná – co jsem potﬁebovala, to jsem zatím
bez problémÛ na‰la.“
Kvûtoslava Musilová: „Já vám nic moc
neﬁeknu. Je mi pﬁes 80 a jsem ráda, Ïe jsem
se toho doÏila. Co jsem vidûla, to se mi líbí,
hala je pûkná. AÏ skonãím jednání, tak si to
tu teprve prohlídnu.“
Vladimír âapek: „Bydlím v Praze-západ
a potﬁeboval jsem si tu nûco vyﬁídit na stavebním odboru. Co mû zaujalo, je podlaha
a zajímavé bílé dlaÏdice. Je to tu pﬁehledné,
informace i tabule pro lidi.“
âestmír âejka: „Já jsem starej Vinohraìák, chodil jsem je‰tû do pÛvodní historické
budovy. Myslím, Ïe se udûlalo maximum, co
se udûlat mohlo, je to lep‰í, neÏ postavit nûkde novou budovu. Mám z toho dobr˘ pocit.
Na Dni otevﬁen˘ch dveﬁí jsem se byl podívat
i nahoﬁe v zasedaãce a myslím si, Ïe se ani
víc nedalo udûlat.“

Bizarní kulisu tvoﬁila radnice vánoãním trhÛm na nám. Míru v prosinci 2004

Foto: MBr

NeÏ mohla tajemnice Úﬁadu mûstské
ãásti Praha 2 ZdeÀka ·imonová v sobotu
10. prosince 2005 pﬁivítat v ãerstvû zrekonstruované budovû první náv‰tûvníky
Dne otevﬁen˘ch dveﬁí, za jejími zdmi se
v pﬁedchozím pÛldruhém roce odehrály
neuvûﬁitelné vûci. Prakticky „z popela“ se
zrodilo v˘jimeãné dílo, nepﬁipomínající ani
vzdálenû pÛvodní prostory vinohradské
radnice – snad kromû haly v Jugoslávské
ulici, kde kdysi b˘vala vinohradská záloÏna. Zeptali jsme se, jak je tajemnice úﬁadu
s v˘sledkem spokojena...
Splnila rekonstrukce va‰e oãekávání,
nebo máte i pochybnosti, zda se nûco nemûlo udûlat jinak?
Skoro bych ﬁekla, Ïe v˘sledek rekonstrukce pﬁedãil má oãekávání. Dlouhá a nároãná
pﬁíprava celé akce se vyplatila a nenapadá
mû nic, co bych si myslela, Ïe se mohlo udûlat jinak.
Co povaÏujete za nejvût‰í pﬁínos rekonstrukce?
To, co bylo od zaãátku jejím úãelem, tj.
soustﬁedûní pracovi‰È úﬁadu, bezbariérovost,
vybudování moderních komunikaãních technologií, vybudování dÛstojného prostﬁedí pro
obãany i zamûstnance.
Jak hodnotíte souãasné uspoﬁádání
úﬁadu z hlediska lidí, kteﬁí si sem pﬁicházejí vyﬁizovat své záleÏitosti?
Na‰í snahou bylo umístit v rámci kapacitních moÏností nejvíce nav‰tûvovaná pracovi‰-

tû do pﬁízemních prostor
a ﬁe‰it je jako pﬁepáÏková
pracovi‰tû s vyvolávacím
systémem. Pﬁínosem je
rychlej‰í vyﬁizování záleÏitostí klientÛ a urãité
zklidnûní ve vztahu úﬁedník versus obãan. Zkrátka, pokud musí obãan
chvíli ãekat, vidí, Ïe je to
kvÛli vyﬁizování záleÏitostí
jin˘ch klientÛ a ne kvÛli
mimopracovní ãinnosti
úﬁedníka.
Jak probíhala komunikace mezi realizátory
díla a mûstskou ãástí?
Pro tento úãel jmenoTajemnice ÚMâ Praha 2 ZdeÀka ·imonová (druhá zleva) s návala Rada Mâ Praha 2
v‰tûvníky Dne otevﬁen˘ch dveﬁí na horní terase budovy Foto: len
pracovní skupinu, kterou
velmi vûcnû a fundovanû vedl zástupce stakrásnû opravené domy a mezi nimi si ihned
rosty Ing. Libor Krátk˘. Skupina se pravidelnû
v‰imnete jednoho zchátralého. Pamatuji si
scházela s projektantem, dodavatelem stavby
doby, kdy to bylo naopak, kdy zchátralé domy
a stavebním dozorem, projednávala potﬁebné
byly pravidlem a opravené v˘jimkou.
záleÏitosti a následnû je pﬁedkládala radû
S jak˘mi hodnoceními rekonstrukce se
mûstské ãásti k rozhodnutí.
nejãastûji ve svém okolí setkáváte?
Máte nûjak˘ osobní dojem nebo poznaSamozﬁejmû jsem vyslechla i kritické nátek související se zrekonstruovanou budozory, t˘kající se napﬁíklad barvy fasády apod.,
vou úﬁadu?
ale jednoznaãnû pﬁevaÏují kladné reakce.
V ‰estém patﬁe je krásn˘ zasedací sál
Mnoho lidí v prosinci vyuÏilo Dne otevﬁen˘ch
s venkovním ochozem a terasou, ze které je
dveﬁí a ﬁekla bych, Ïe odcházeli pﬁíjemnû nanádhern˘ v˘hled na Prahu. Tady si vÏdy uvûladûni. Je to jejich radnice a my, kteﬁí zde
domím, jak se Praha za posledních ‰estnáct
pracujeme, se musíme a budeme snaÏit polet zmûnila k lep‰ímu. Z terasy vidíte samé
skytovat jim co nejlep‰í sluÏby.
len

Rekonstrukce radnice z pohledu opozičního zastupitele
KdyÏ jsem v roce 1998 poprvé jako zastupitel vstoupil na radnici Prahy 2, pﬁekvapila mû svojí úﬁednickou fádností a vlastnû
i obtíÏnou orientací v budovû. VÏdyÈ ta radnice mûla tﬁi nepropojené vchody a sídlila
v kaÏdém patﬁe ãásteãnû v jiné budovû.
Jak jsem se postupnû seznamoval s chodem radnice, s jednotliv˘mi úkoly, které veﬁejná správa má plnit, bylo mi stále více
jasné, Ïe v pÛvodní budovû to není moÏné.
Proto jsme jako opoziãní klub podpoﬁili
a aktivnû vstupovali do jednání nad architektonick˘m zámûrem, podíleli jsme se na v˘bûru dodavatele a konec koncÛ jsme se i ãásteãnû podíleli na organizaci rekonstrukce
v pracovní skupinû. TakÏe kritika mÛÏe padat
i na na‰i hlavu.
Rekonstrukce radnice znamenala obrovskou zátûÏ pro fungování celého úﬁadu a jsme
velmi rádi, Ïe jsme jako opoziãní zastupitelé
nezaznamenali Ïádné v˘znamné problémy pﬁi
zaji‰tûní jednotliv˘ch sluÏeb pro obãany. Stûhování jak z pÛvodní budovy na doãasná pracovi‰tû, tak i zpût do rekonstruované budovy
probûhlo nad oãekávání plynule a s minimálním omezením provozu pro obãany.

Nová budova je pﬁimûﬁenou dominantou
dolního okraje námûstí Míru, nevyãnívá a ani
neprovokuje svojí fasádou z uliãního traktu,
svojí v˘‰kou se dobﬁe zaﬁadila do uliãní struktury jak v Jugoslávské ulici, tak i na námûstí
Míru. Autoﬁi projektu dobﬁe vyﬁe‰ili sloÏité propojení pater ve dvou budovách, které mají rÛznû vysoká podlaÏí, a pﬁitom nezatíÏili komunikace nadbyteãn˘mi schody nebo dal‰ími dveﬁmi. Budova má svoji pﬁirozenû pÛsobící vstupní halu, krásnû byla zrekonstruována bankovní

hala s pﬁepáÏkami pro obãany, koridor schodi‰tû pÛsobí jako skuteãn˘ centrální prostor
budovy a jeho pozice je zdÛraznûna i roz‰íﬁenou podestou. Interiér budovy vhodnû dokreslují reprodukce star˘ch fotografií z jednotliv˘ch míst Prahy 2. Rekonstrukce se podaﬁila.
Pﬁesto mám k nové budovû dvû v˘tky. Je
mi velmi líto, Ïe jsme ustoupili a z budovy
zmizel star˘ páternoster. Mûli jsme se pokusit
ho v budovû zachovat a kromû nûj vybudovat
i bûÏn˘ v˘tah pro imobilní obãany. KaÏd˘
z nás, kdo zaÏil dûtské dobrodruÏství prÛjezdu strojovnou, nostalgicky vzpomíná. Druh˘
nedostatek budovy je patrn˘ nyní v zimû. Ve
vstupní hale, kde pracuje recepce, informaãní
kanceláﬁ a podatelna, je pﬁedev‰ím ve dnech
vût‰ího poãtu náv‰tûv velká zima. Bude nutné zajistit tepelné odstínûní vstupu do budovy, ale to je jen technick˘ problém, kter˘, vûﬁím, bude jiÏ pﬁí‰tí zimu vyﬁe‰en.
Nyní nezb˘vá neÏ vûﬁit, Ïe v krásném novém prostﬁedí se v‰ichni, kteﬁí do budovy
vstupují s Ïádostí, prosbou nebo dotazem,
doãkají vstﬁícného chování a pﬁíznivé odpovûdi od v‰ech pracovníkÛ v budovû.
Radim Perlín, zastupitel (ED)

