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Projekt na ochranu objektÛ
proti ﬁádûní sprejerÛ pﬁiná‰í
ovoce uÏ v první fázi

Co pro nás znamená 17. listopad 1989

Letos oslavíme ‰estnácté v˘roãí 17. listopadu 1989. Není to Ïádné kulaté v˘roãí,
oslavy tedy asi nebudou nijak velké. Vûnujme proto alespoÀ tyto ﬁádky pﬁipomínce tohoto v˘znamného dne a uãiÀme tak trochu
neobvykle – zv˘razÀujíce souvislosti s na‰í
mûstskou ãástí.

Slovo úvodem
Vût‰ina protikomunistick˘ch shromáÏdûní probíhala mimo na‰e území – velmi
ãasto na Václavském námûstí, první ze
dvou komunisty povolen˘ch manifestací
se uskuteãnila na ·kroupovû námûstí
v Praze 3. Av‰ak ta rozhodující událost organizovaná studenty (a to dokonce i studenty z na‰ich konãin) zaãala u nás na
Albertovû. Tam pﬁed velk˘m davem pﬁeváÏnû studentÛ a lidí spjat˘ch s vysoko‰kolsk˘m Ïivotem zaznûlo nûkolik projevÛ,
pﬁipomínajících studentsk˘ odpor proti nacistické totalitû a otevﬁenû volajících po
obnovû demokracie v âeskoslovensku.
Poté, poﬁád je‰tû v mezích povolení, se
vydal prÛvod na Vy‰ehrad a pﬁitom se
stalo, naã snad nûkteﬁí z vás, váÏení ãtenáﬁi, dodnes vzpomínají. V prÛvodu se
provolávala protikomunistická hesla a tomu se zájmem pﬁihlíÏela ﬁada divákÛ.

A najednou se nûkteﬁí z tûch, co pÛvodnû
jen pﬁihlíÏeli, nechávali strhnout a zapojovali se do prÛvodu. Je velice pravdûpodobné, Ïe se jednalo o na‰e spoluobãany.
Po ukonãení aktu na Vy‰ehradû se mnozí
úãastníci vydali na Václavské námûstí (organizátoﬁi museli vyvinout veliké úsilí, aby
se tam prÛvod nevydal okamÏitû po ukonãení proslovÛ na Albertovû). Takovéto roz‰íﬁení protestÛ jiÏ nehodlala ozbrojená
moc pﬁipustit a k prvnímu stﬁetu mezi ní
a demonstrujícími do‰lo ve Vy‰ehradské
ulici, je‰tû na území Prahy 2.
I na území na‰í mûstské ãásti se psaly
moderní ãeské dûjiny; buìme na to hrdi.
Co v‰ak pro nás znamená 17. listopad
1989 dnes? KdyÏ si vzpomeneme na nad‰ené okamÏiky cinkajících klíãÛ, musíme pﬁipustit, Ïe cesta tûch ‰estnácti let byla klikatûj‰í a obtíÏnûj‰í, neÏ si bylo na‰e tehdej‰í
nad‰ení ochotno pﬁipustit. Koho by tehdy
napﬁíklad napadlo, Ïe po ‰estnácti letech
budou komunisté mocnou parlamentní stranou! VzpomeÀme v‰ak na na‰e pocity z doby vlády komunismu: nenaplnûné moÏnosti,
vûdomí, Ïe o na‰em Ïivotû v mnoha aspektech rozhodují ti, jejichÏ jedinou kvalifikací je
ãlenství ve stranû, strach projevit svobodnû
svÛj názor z obavy o moÏnost studia dûtí
a v ﬁadû profesí i z obavy o zamûstnání.
Vzhledem k té dobû je pokrok v oblasti materiální zcela nepochybn˘ – jako jedin˘ pﬁíklad si uvûdomme, o kolik se prodlouÏila
prÛmûrná délka Ïivota. Doufám v‰ak, Ïe
vût‰ina lidí bude se mnou souhlasit, Ïe je‰tû dÛleÏitûj‰í jsou svoboda a demokracie,
získané po 17. listopadu 1989. Je na nás
nabyté moÏnosti uchopit a vyuÏít, a to nejen
ku prospûchu svému, av‰ak také ku prospûchu celého národa.
RNDr. Antonín Sochor, radní (ODS)

STĚHOVÁNÍ ÚŘADU MČ PRAHA 2
Ve dnech 17. – 22. listopadu 2005 probûhne stûhování pracovi‰È ÚMâ Praha 2 z náhradních prostor na Karlovû nám. 8, v Îitné 51 a v Korunní 15 do novû zrekonstruované budovy
na námûstí Míru (stûhovat se nebude odbor státní sociální podpory, kter˘ zatím zÛstává ve
·tûpánské 1). V tûchto dnech bude úﬁad pro veﬁejnost uzavﬁen, po celou dobu stûhování
v‰ak bude fungovat podatelna na Karlovû nám. 8.
Posledním úﬁedním dnem na stávajících pracovi‰tích bude stﬁeda 16. listopadu (v tento
den jiÏ bude z dÛvodu stûhování uzavﬁen Ïivnostensk˘ odbor). Prvním úﬁedním dnem v budovû ÚMâ na nám. Míru 20 a Jugoslávská 20 a 22 bude stﬁeda 23. listopadu.
V sobotu 10. prosince se v novû otevﬁené budovû ÚMâ Praha 2 na námûstí Míru
koná od 9:00 do 13:00 Den otevﬁen˘ch dveﬁí.

PODZIM NA NÁB¤EÎÍ: Jako by se ten leto‰ní podzim zastydûl a chtûl nám vynahradit, co léto zanedbalo... Vltavské nábﬁeÏí odjakÏiva patﬁilo
k místÛm, kde má procházka svÛj pÛvab za kaÏdého poãasí – zalité sluncem babího léta ov‰em vypadá obzvlá‰È lákavû. Brzy budou moci PraÏané korzovat po celé náplavce, protoÏe v ãervnu pﬁí‰tího roku skonãí dlouhodobá oprava Ra‰ínova nábﬁeÏí. Nyní se je‰tû dokonãuje úsek mezi
Trojanovou ulicí a Mánesem. Opravuje se pod dohledem památkáﬁÛ, aby si sto let stará stavba zachovala svoji autenticitu. Jak se to daﬁí, to je vidût mj. na limnigrafu – po rekonstrukci je opût funkãní a ukazuje stav vody ve Vltavû.
Text: len, foto: anl

Radnice na náměstí Míru znovu otevře své brány veřejnosti
V mûsíci záﬁí byla dokonãena rekonstrukce
radnice na námûstí Míru. Ve druhé polovinû
listopadu dojde ke stûhování prakticky celého
úﬁadu mûstské ãásti do této budovy. Na pﬁelomu listopadu a prosince poãítáme se slavnostním otevﬁením budovy, následovat budou
i Dny otevﬁen˘ch dveﬁí pro veﬁejnost. Budova
si jiÏ del‰í dobu ﬁíkala o generální údrÏbu;
v rámci pﬁípravy projektu se objevovaly dal‰í,
prost˘m okem nepostﬁehnutelné vady, vyÏadující stavební zásah. Jednou z posledních
kapek, mluvících pro rozhodnutí o pﬁestavbû,
byla v˘povûì z prostor, které mûstská ãást po
léta uÏívala v budovû sousední ‰koly. Tím se
ocitlo témûﬁ 60 pracovníkÛ bez stﬁechy nad
hlavou a zároveÀ mûstská ãást pﬁi‰la o sál,
kter˘ uÏívala pro zasedání zastupitelstva.
Otázka, zda tato pracovi‰tû umístit do dal‰ího
deta‰ovaného prostoru a investovat do nûj,
rozhodnutí o rekonstrukci sv˘m zpÛsobem
urychlila – znamenalo by to dal‰í náklady, kte-

ré jiÏ bylo moÏné alokovat na práce na vlastní
budovû radnice. Nezbytnost rekonstrukce se
posléze vyjevila pﬁi vlastních stavebních pracích – zde odkazuji na rozhovor se stavbyvedoucím Ing. Kajerem v minulém ãísle Novin
Prahy 2 a na rozhovor s projektantem akad.
arch. JavÛrkem, zveﬁejnûn˘ v tomto ãísle.
Chtûl bych na tomto místû poznamenat, Ïe
v uplynul˘ch 15 letech mûstská ãást realizovala
postupnû nûkolik rozsáhl˘ch investiãních akcí
do obecních budov: v letech 1990 – 1993 to
bylo dokonãení rekonstrukce Novomûstské radnice (zahájené je‰tû za minulého reÏimu a za
jin˘ch podmínek financování), v letech 1996 –
1999 investovala do rekonstrukce budov Sokolská 36 – 38, do kter˘ch se z Pankráce vrátilo
obvodní ﬁeditelství Policie âR (vystûhované
pﬁedtím restituenty). V souãasné dobû se pﬁipravuje men‰í investice mûstské ãásti i hl. m.
Prahy do roz‰íﬁení prostor pro hlídkovou sluÏbu
jak Policie âR, tak mûstské policie, postupnû

bûÏí rekonstrukce památkovû chránûn˘ch objektÛ v Grébovce. Pﬁipravuje se stûhování veﬁejné knihovny mûstské ãásti do vût‰ích a modernûji vybaven˘ch prostor – dÛvodem je, Ïe
v tûch souãasn˘ch byla jiÏ vyhlá‰ena stavební
uzávûra spojená s pﬁípravou budování stanice
metra nám. Míru linky D. Po celou dobu probíhá investiãní a údrÏbová ãinnost na ‰kolních
a bytov˘ch objektech, v zeleni a na veﬁejn˘ch
prostranstvích, svûﬁen˘ch mûstské ãásti.
V této chvíli v‰ak pﬁeji v‰em souãasn˘m
i budoucím obãanÛm Prahy 2 – uÏivatelÛm
sluÏeb radnice – pﬁíjemn˘ pobyt pﬁi její
náv‰tûvû a pﬁedpokládám, Ïe i práce zamûstnancÛ úﬁadu bude na stejnû kvalitní úrovni.
Závûrem bych chtûl téÏ podûkovat za porozumûní a souãinnost b˘val˘m nájemníkÛm v domech Jugoslávská 20 – 22, jimÏ mûstská
ãást zajistila náhradní prostory za ty, které
zde uvolnili.
Mgr. Michal Basch, starosta (ODS)

Od studie k úspěšnému završení díla aneb Historie rekonstrukce vinohradské radnice (I.)
Nûkdy na pﬁelomu tisíciletí v jednom
praÏském architektonickém ateliéru zaãali
pﬁem˘‰let, jak to provést, aby Praha 2 získala moderní úﬁad, nabízející obãanÛm
mûstské ãásti sluÏby v kultivovaném prostﬁedí... Akademick˘ architekt Jiﬁí JavÛrek
a jeho ateliér Genia Loci (dnes SGL Projekt, s. r. o.) byl vybrán, aby zpracoval nejprve studii, pozdûji projektovou dokumentaci „generální pﬁestavby“ budovy. Dnes,
po pûti letech perné práce, je dílo dokonãeno a bûhem pár dní se ãerstvû zrekonstruovan˘ objekt úﬁadu mûstské ãásti na
námûstí Míru opût otevﬁe veﬁejnosti. Pﬁiná‰íme první ãást rozhovoru s architektem
JavÛrkem.

Architekt J. JavÛrek se starostou M.
Baschem obhlíÏejí dílo
Foto: MBr

Co bylo úplnû na poãátku, kdyÏ jste se
dozvûdûl, Ïe se máte zhostit pﬁestavby
radnice, pﬁipravit projekt?
Zaãalo to studií rekonstrukce radnice... Jak
víme, o její potﬁebû se hovoﬁilo jiÏ dávno, ale
Ïádná politická reprezentace nena‰la odvahu
projekt spustit. Ono to souviselo se závaÏn˘m
rozhodnutím, jak by ta radnice mûla fungovat.
Na poãátku úvah stála otázka, jestli se pokusit
zkoncentrovat v‰echny sluÏby, které úﬁad poskytuje, pod jednu stﬁechu. Zda je to vÛbec
reálné, jestli jsou objekty dostateãnû kapacitní
a dokáÏou nám takovou vizi vÛbec nabídnout.
Na podobné otázky politická reprezentace nedokázala odpovûdût, a tak se neustále rozhodnutí oddalovalo. KdyÏ jsme mûli zpracovat
studii, neptali jsme se, jak by mûl ten objekt
vypadat, ale jestli je smysluplné dÛm v tomhle
stavu rekonstruovat, zda by se nemûlo poãítat
i s vedlej‰ími objekty – coÏ byla na jedné stranû ‰kola, na druhé prostory v Jugoslávské...
Otázek k ﬁe‰ení byla spousta.
Pak se studie vyvinula do nûjaké podoby
návrhu rekonstrukce, kter˘ vycházel z ideálních potﬁeb zvût‰ení budovy tak, abychom se
tam ve‰li. Zjistili jsme, Ïe lep‰í bude propojit
budovy s prostorami v Jugoslávské. Mezitím
se odehrála dal‰í rozhodnutí ve smyslu zachování ‰koly, ze které navíc úﬁad dostal v˘povûì... Tím byla dána pevná hranice, pﬁes
kterou jsme nemohli jít. TakÏe jsme zkoumali,
do jak˘ch smûrÛ lze vÛbec budovu dostavût –
do strany, do v˘‰ky atd. A kdyÏ jsme zjistili,

v jakém stavu objekt je, navrhovali jsme
zbourání budovy na námûstí Míru.
Narazili jste na nûco, s ãím jste nepoãítali?
Rozhodnû – napﬁ. jsme vÛbec nepoãítali
s tím, Ïe stropy nebudou k pouÏití. PÛvodnû
jsme pﬁedpokládali, Ïe jsou to vyhovující konstrukce, nicménû jejich skuteãn˘ stav se ukázal aÏ pﬁi prÛzkumu. Také jsme nepoãítali
s tím, Ïe budova bude mít tak ‰patné základy
– stav konstrukcí se zjistil aÏ teprve pﬁi bourání, a bylo to opravdu „na hranû“.
Znamenalo to pro vás pﬁi projektování
zásadní problém?
Takové vûci se najdou vÏdycky, tady jich jen
bylo o nûco víc. Ale tohle nejsou zásadní momenty. Tûmi byly v první fázi projektování limity, které si nûjak vymyslíte – kam aÏ mÛÏete
s tûmi dostavbami jít. A potom zjistíte, Ïe vás
tam zkrátka památkáﬁi nepustí, protoÏe o tom
mají jinou pﬁedstavu. Pﬁi rekonstrukci na konci
20. let se celkem ‰Èastnû vestavûly do dvorany
haly, pozemek se zastavûl na 100 %. A pak se
bûhem stavby je‰tû rozhodlo, Ïe se nahoﬁe
pﬁistaví nástavba s jedním patrem kanceláﬁí.
Jasnû to dokládají konstrukce – v pÛvodních
plánech nebylo s nástavbou nahoﬁe vÛbec
poãítáno... Na‰li jsme tedy rÛzné varianty,
kam expandovat do volného prostoru. Chtûli
jsme nároÏní objekt zv˘‰it o jedno podlaÏí,
zdálo se nám, Ïe by námûstí uneslo nûjak˘
akcent. O tom se hodnû diskutovalo a vÏdycky jsme se z jednání s památkáﬁi vraceli

Interiér ãerstvû obnovené budovy Úﬁadu Mâ Praha 2

s rozpaãit˘m pocitem, Ïe nám prakticky nechtûjí povolit skoro nic. Îe by nejradûji, kdyby
ten dÛm zÛstal tak, jak je. Nakonec se ale
podaﬁilo dojít ke kompromisÛm, které jsou
tam nyní ztûlesnûné.
Jaké poÏadavky byly pro vás nejvíc
svazující?
Zásadní licitace byla o podobu fasády objektu na námûstí Míru. PÛvodní projekt pﬁestavby z tﬁicát˘ch let minulého století nebyl

Foto: Metrostav

realizován tak, jak byl navrÏen. Pﬁi provádûní
stavby do‰lo ke zjednodu‰ení nûkter˘ch detailÛ, v prÛbûhu let byla fasáda pﬁestﬁíkána.
PÛvodnû byla ‰krábaná, tvrdá, ale pak se nastﬁíkaly nánosy vrstev v rÛzn˘ch podivn˘ch
barvách. Po celou dobu, kdy probíhaly práce
na souãasné rekonstrukci, jsem nebyl pﬁesvûdãen o tom, jestli je poÏadavek na zachování pÛvodní fasády oprávnûn˘.
Pokraãování na str. 3

