10_2005

29.9.2005

13:50

Str. 3

strana 2

TÉMA MĚSÍCE
Dnes už na to špatné vzpomínám v dobrém
Pojem stavební rekonstrukce vût‰inou
vnímáme jako synonymum k v˘razÛm
„moÏné problémy, neoãekávaná pﬁekvapení“. Stavba, o které bude ﬁeã, zabrala rozsáhl˘ prostor v centru Prahy, kde soubûÏnû
pracovalo nûkolik desítek dûlníkÛ a ﬁemeslníkÛ, kde koordinace odvozu suti a prÛbûÏné zásobování stavebním materiálem byla
pouze jedním, i kdyÏ závaÏn˘m problémem,
a kde se musel stavbyvedoucí kaÏd˘ den
zab˘vat tisícem a jednou maliãkostí... Veﬁejnou soutûÏ na rekonstrukci ÚMâ Praha 2
na námûstí Míru 20 v závûreãném kole vyhrál Metrostav jako nejvhodnûj‰í firma ze
tﬁí zúãastnûn˘ch. O intenzivní, pÛldruhého
roku trvající práci hovoﬁila redakce Novin
Prahy 2 s ãlovûkem, kter˘ na stavbû za
v‰echno odpovídal: s vedoucím projektu
z divize 9 Metrostavu Ing. Petrem Kajerem.

myslet co nejrychlej‰í a nejv˘hodnûj‰í podchycení, aby nedo‰lo ke zﬁízení, pﬁípadnû
k poru‰ení nosné stûny.

Jak vlastnû Metrostav postupoval pﬁi
rekonstrukci?
Stavba je t˘mová práce, takÏe jsme na rekonstrukci spolupracovali s nûkolika dal‰ími
firmami a byli jsme vÛãi mûstské ãásti finálním
dodavatelem. Nejdﬁíve byl proveden prÛzkum:
uskuteãnil ho t˘m pana architekta JavÛrka,
kter˘ vytvoﬁil projekt pro stavební povolení,
a tím vlastnû vzniklo stavební povolení, tedy
základní projekt. Následnû vznikl trochu ‰ir‰í
projekt – projektová dokumentace, coÏ je rozpracovanûj‰í projekt neÏ stavební povolení.
V listopadu 2003 jsme zaãali spolupracovat
s projekãním t˘mem Nûmec – Polák a tendrov˘ projekt, na kter˘ jsme vyhráli soutûÏ vypsanou mûstskou ãástí (jeho souãástí bylo stanovení celkové ceny a vytvoﬁení projektu provedení stavby), se zaãal roz‰iﬁovat. Nakonec byl
sestaven kompletní projekt, na jehoÏ základû
vzniklo toto dílo.
¤e‰il jste pﬁi tak rozsáhlém projektu také rozsáhlé problémy?
Stavbu jsme od úﬁadu mûstské ãásti pﬁebírali 5. bﬁezna 2004. Sousedem rekonstruované budovy je, bohuÏel, ‰kola pro zrakovû
postiÏené dûti – abychom nenaru‰ovali její
vyuãování a aktivity, museli jsme upravit ãasov˘ harmonogram bourání. Po úvodních
pracích, kdy jsme napﬁ. odstraÀovali z místností zbylé koberce, vyﬁezávali radiátory
a vyklízeli v‰echny zbylé vûci, jsme zaãali
s postupn˘m rozebíráním. UÏ pﬁi prvních
sondách se zjistilo, Ïe nûkteré stropy, které
mûly b˘t zachovány, jsou prohnuté, nûkde
dokonce aÏ o dvacet centimetrÛ. Na ﬁe‰ení
tohoto problému jsme spolupracovali
s Diagnostick˘m ústavem. Dopadlo to tak,
Ïe nestabilní stropy musely b˘t vybourány
a postaveny znova.
Pr˘ jste mûli problémy s jednou zdí?
·lo o jednu z nosn˘ch stûn, která mûla b˘t
zachována. Vybourali jsme zevnitﬁ celou budovu, ale na základû poÏadavkÛ památkáﬁÛ
jsme museli zachovat celou uliãní fasádu objektu a stﬁední zeì, která mûla tlou‰Èku jeden
metr a byla vysoká 25 metrÛ. Tím, Ïe jsme
do budovy zakomponovali nov˘ Ïelezobetonov˘ skelet, museli jsme v‰echny konstrukce
a nosné zdi podinjektovat v místech, kde mûl
b˘t nov˘ nosn˘ systém. Velmi nepﬁíjemn˘m
pﬁekvapením bylo to, Ïe stﬁední nosná zeì
nemûla Ïádné základy, stála „na hlínû“. Pﬁi‰li
jsme na to tak, Ïe v místû, kde jsou nyní
umístûny archivy mûstské ãásti, jsme museli
stûnu podkopat dva metry pod úrovní povrchu... Narychlo jsme museli sehnat speciální
firmu na zakládání a spolu se statikem vy-

Ing. Kajer se starostou Baschem

Nûkdy se stane, Ïe je potﬁeba nûco na
stavbû zmûnit, investor na nûco zapomene
a stavba se prodraÏuje.
V pÛvodním rozpoãtu byla rezerva 15 milionÛ korun, vyãlenûná pro takovéto pﬁípady.
U této stavby jsme mûli 160 zmûnov˘ch listÛ
– v‰e jsme vyﬁe‰ili a rezervu jsme ani nedoãerpali.
Zmínil jste se o dost neobvykl˘ch bouracích pracích.
Mal˘ prostor na stavbû nám nedovoloval pouÏít
stroje, a tak jsme budovu rozebírali ruãnû.
V Jugoslávské byl pﬁed válkou bankovní ústav a zbyl po nûm rozsáhl˘ speciální sejf. Rekonstruovali jste ho také?
Bankovní sejf v Jugoslávské 22 byl jedním
ze tﬁí, které se nacházejí v budovû. Dûlali
jsme v nich jen malé stavební úpravy, t˘kající
se napﬁ. podlah nebo vzduchotechniky, aby
vyhovovaly dne‰ním normám.
Rekonstruované budovy stojí v Mûstské památkové zónû. Nûkteré stavební firmy si pﬁi opravû budov tohoto typu stûÏují, Ïe jsou pro nû poÏadavky památkáﬁÛ
tûÏko splnitelné.
Mûli jsme s památkáﬁi urãit˘ spor, kter˘ se
ale po diskusích zdárnû vyﬁe‰il. Chtûli po
nás, abychom okna do fasády provedli jako
pﬁesné repliky tûch pÛvodních. To ale z hlediska souãasn˘ch pﬁedpisÛ uÏ nejde: museli
jsme respektovat dne‰ní normy pro akustiku
a tepelnou pohodu. Nakonec jsme se dohodli
na rozumném kompromisu. To, Ïe na nás byli
pﬁísní a vzájemná debata fungovala, dokazuje vznik celkem pûkné fasády.
Co vás na stavbû nejvíc pﬁekvapilo?
Nejhor‰í, a na to já uÏ teì vzpomínám jen
v dobrém, byly problémy se statikou a lokalita místa. NeÏ jsme stabilizovali budovu, to
byly opravdu dva kru‰né t˘dny...
TakÏe jste spal s mobilem u postele?
V tûch vypjat˘ch situacích urãitû. Statiku
jsme tenkrát pﬁímo na stavbû ﬁe‰ili kaÏd˘ den
a z hlediska geodetick˘ch prací se to muselo
kaÏd˘ den také promûﬁovat.
A co vás pﬁekvapilo mile?
Velmi mne potû‰ila kvalitní práce restaurátorÛ pﬁi opravû dvou sálÛ ve stylu art déco
v Jugoslávské 22. Odvedli maximální práci
a myslím si, Ïe obãané, kteﬁí sem pﬁijdou,
uvidí, Ïe se rekonstrukce povedla.
Nakonec bych chtûl podûkovat za vzájemnou spolupráci. Chtûl bych, aby radnice byla
dÛstojn˘m stánkem, jak pro Úﬁad Mâ Praha 2,
tak hlavnû pro obãany této mûstské ãásti.

Přestavba budovy ÚMČ Praha 2
Kolaudace zrekonstruované radnice bude 20. října
Pokraãování ze str. 1
Stavební práce nebyly jednoduché
Ve‰keré práce provádûla stavební firma
Metrostav, autorsk˘m dozorem stavby byl
povûﬁen vedoucí projekãního t˘mu z ateliéru
SGL Projekt Ing. arch. J. JavÛrek. Vinohradskou radnici má tak ﬁíkajíc v malíãku, protoÏe
se její rekonstrukcí zab˘val po mnoho let.
Stavbu Metrostav pﬁevzal 5. bﬁezna 2004,
kdy uÏ byl Úﬁad mûstské ãásti Praha 2 pﬁestûhován do ãtyﬁ náhradních pracovi‰È (Karlovo nám. 8, Îitná 51, ·tûpánská 1 a Korunní 15).
JiÏ od poãátku rekonstrukce musela b˘t
ﬁe‰ena dvû závaÏná omezení. Prvním bylo
to, Ïe v sousedním domû na nám. Míru 19
sídlí Speciální ‰koly pro zrakovû postiÏené.
Stavba by mohla ru‰it jejich provoz, takÏe
bylo potﬁeba upravit ãasov˘ harmonogram
bouracích prací. Dal‰í velkou komplikací byla
dispozice stavby v centru – bylo velmi obtíÏné skloubit plynul˘ odvoz sutin s dovozem
a vykládkou nového stavebního materiálu,

V této fázi si málokdo dokázal v troskách pﬁedstavit budoucí moderní radnici

Vedení mûstské ãásti na jedné z pravideln˘ch „inspekcí“ poãátkem ãervence leto‰ního roku

coÏ si vyÏádalo vytvoﬁení pﬁesného ãasového harmonogramu pﬁistavování nákladních
aut, takﬁka po hodinách. Ohlídat a zajistit
proti po‰kození se ve spolupráci s památkáﬁi
samozﬁejmû také musely historické stavební
prvky, coÏ jsou dva sály ve stylu art déco
v Jugoslávské.

Dûlníci postupnû vybourali cel˘ vnitﬁek
budovy
Radniãní budova byla postupnû rozebírána
a skoro neuvûﬁitelnû zní fakt, Ïe dûlníci zdi
bourali a rozebírali ruãnû. Na staveni‰ti pak
zbyly jen fasádní zdi a stﬁední zeì, které musely b˘t staticky zabezpeãeny, aby nespadly

do ulice. Z venkovního pohledu nebyly na budovû vnitﬁní zásahy pﬁíli‰ patrné a pû‰í nebo
cestující ani nezaregistrovali, Ïe na rohu mezi
nám. Míru a Jugoslávskou ulicí se v tu dobu
nacházela budova ve stylu Potûmkinovy vesnice. Po ukonãení bouracích prací byl do staveni‰tû zasazen nov˘ Ïelezobetonov˘ skelet,
nyní hlavní nosná konstrukce objektu, do kterého byly postupnû ukotveny uliãní zdi.
Po této etapû následovala kompletní pﬁestavba budovy v moderní úﬁad, kter˘ by odpovídal potﬁebám 21. století. Probíhala stavba
zdí a stropÛ v jednotliv˘ch podlaÏích, ‰achet
pro v˘tah, práce související s technick˘m zázemím stavby a rozsáhlé dokonãovací práce... Glajchu zedníci na stavbû vztyãili 22.
února 2005, coÏ je od nepamûti znamením,
Ïe byla dokonãena hrubá stavba.
Rozpoãet i harmonogram byly dodrÏeny
âasov˘ i rozpoãtov˘ plán stavby, o níÏ Noviny Prahy 2 ãtenáﬁe prÛbûÏnû informovaly,
byl dodrÏen, coÏ redakci potvrdil i vedoucí
projektu z Metrostavu Ing. Petr Kajer. O postupu prací se ostatnû na pravideln˘ch kontrolních dnech mohli pﬁesvûdãit zastupitelé
Mâ Praha 2 i zástupci ÚMâ.

Co si o tom myslíte vy?
Zrenovovan˘ objekt Úﬁadu mûstské
ãásti Praha 2 je nyní narozdíl od nedávné minulosti ozdobou námûstí Míru. Málokdo kolem projde bez pov‰imnutí,
a tak jsme se nûkolika chodcÛ zeptali,
s jak˘mi pocity ãerstvû opravenou radnici obhlíÏejí.
Paní Kvûta P. z Vinohrad: Vypadá to
moc pûknû. Ta budova uÏ si rozhodnû nûjaké vût‰í zásahy zaslouÏila. Chodila jsem na
úﬁad dost pravidelnû, a tak vím, Ïe v dobrém stavu ten objekt nebyl. Já napﬁíklad
musela do posledního patra, kam uÏ ale nevedl v˘tah – to byl s osmi kﬁíÏky trochu problém. NedokáÏu posoudit, jak moc bylo potﬁeba provádût tak nákladnou rekonstrukci –
o tom aÈ rozhodují povolanûj‰í.
Pan D. Hlávka z Prahy 2: Opravená budova vypadá celkem pûknû, jen by mû zajímalo, kolik to stálo a jestli ty peníze nejsou
potﬁeba nûkde jinde...

Paní Jaroslava H. z Prahy 4: Na námûstí Míru se nedostanu ãasto, abych pﬁestavbu
vinohradské radnice pravidelnû sledovala.
VÏdycky, kdyÏ jsem tady ãekala na tramvaj,
sledovala jsem – jako asi kaÏd˘ na zastávce
– jak se ta budova mûní. Pokud budu mít
ãas, pÛjdu se po otevﬁení podívat i dovnitﬁ.
Pan Zdenûk ·. z Prahy 2: Asi to nebylo
nejlevnûj‰í, ale musím ﬁíct, Ïe v˘sledek za to
stojí. KdyÏ si vzpomenu na tu starou nevzhlednou budovu, co dûlala ostudu celému námûstí... Budu se tû‰it na ﬁe‰ení vnitﬁku, ale uÏ jen
ta fasáda napovídá, Ïe architekt není Ïádn˘
hlupák – nemluvû pochopitelnû o provedení.
Paní L. Formánková z Prahy 2: Zvenãí
to vypadá hezky, doufám, Ïe stejnû pûknû –
a hlavnû úãelnû – opravili vnitﬁek radnice.
Co jsem o tom sly‰ela, to vypadá docela
slibnû. Jen mû mrzí, Ïe uÏ nebudeme jezdit
„páternosterem“ – to byla rarita a moÏná ho
mûli zachovat.

Velké hodiny na rohu budovy nejsou Ïádnou
novinkou: postupem ãasu po nich v‰ak zbyl
jen mosazn˘ podstavec. Nyní je na nároÏí
osazen moderní hodinov˘ stroj ve stylu art
déco, kter˘ funguje podle signálu z rozhlasu.

Stránku pﬁipravila redakce Novin Prahy 2
Foto: ben, MBr a Metrostav

Stavební historie objektů současného sídla Úřadu městské části Praha 2
Na území mûstské ãásti Praha 2 jsou
v souãasnosti dochovány tﬁi historické
radniãní budovy – radnice Královsk˘ch Vinohrad na nám. Míru, Novomûstská radnice na Karlovû námûstí a radnice vy‰ehradská ve Vratislavovû ulici. PÛvodnímu úãelu, av‰ak zdaleka ne v pÛvodní podobû,
slouÏí dodnes pouze objekt radnice Královsk˘ch Vinohrad na námûstí Míru.
Obec Vinohrady vznikla na území katastrální
obce Viniãné Hory dne 13. ãervna 1849, teprve
7. ledna 1867 byla císaﬁsk˘m rozhodnutím pﬁejmenována na Královské Vinohrady. O v˘stavbû první vlastní radnice rozhodlo obecní zastupitelstvo na své schÛzi v bﬁeznu roku 1876,
pﬁibliÏnû osm mûsícÛ po rozdûlení Královsk˘ch
Vinohrad na dvû samostatné obce – Královské
Vinohrady I, rozhodnutím c. k. ministerstva vnitra pﬁejmenované v roce 1877 na ÎiÏkov, a Královské Vinohrady II, dne‰ní Vinohrady.
Jedním z prvních úkolÛ, kter˘ se rozhodlo
vinohradské obecní zastupitelstvo vyﬁe‰it, byla jiÏ zmínûná v˘stavba vlastní radnice a ‰koly. PÛjãku na zakoupení pozemkÛ a v˘stavbu
obou objektÛ poskytla radnici Mûstská spoﬁitelna praÏská ve v˘‰i 120 000 zlat˘ch. Pro
v˘stavbu radnice byla zakoupena nároÏní
parcela, ohraniãená dne‰ním námûstím Míru
(dﬁíve námûstí PurkyÀovo, Mírové, pozdûji Vinohradské) a ulicí Jugoslávskou (dﬁíve tﬁída

Karlova). Radnice byla postavena podle plánÛ a pod odborn˘m vedením mûstského inÏen˘ra Josefa Franzla, slavnostní otevﬁení
v roce 1878 bylo spojeno s 500. v˘roãím
úmrtí Karla IV. Architektonické pojetí dvoupatrové radnice odpovídalo dobovému vkusu –
budova byla ﬁe‰ena v novorenesanãním slohu, noblesní charakter jí dodávala propracovaná plastická a malíﬁská v˘zdoba, na nároÏí
nechybûla v té dobû oblíbená vûÏ s hodinami

Hala ve stylu art déco po rekonstrukci

a mûstsk˘ znak. Neménû honosnû byl vybaven interiér budovy, napﬁíklad v˘tvarn˘m ﬁe‰ením zasedací sínû zastupitelstva byli povûﬁeni uznávaní architekti Antonín Baum a Antonín Viktor Barvitius. Prostory v nové radnici
v‰ak s agendou rychle se rozrÛstajícího mûsta (26. záﬁí 1879 pov˘‰il císaﬁ Franti‰ek Josef
I. Královské Vinohrady jako první praÏské
pﬁedmûstí na mûsto a 23. ledna 1890 jim
udûlil mûstsk˘ znak) pﬁestaly brzy staãit. Bylo
tﬁeba vybudovat
vlastní vodárnu, farní úﬁad, mûstské
divadlo, nádraÏí atd.
Objekt radnice byl
nejdﬁíve roz‰íﬁen
v roce 1883 pﬁipojením sousedního domu v Jugoslávské
ulici a v roce 1904
o pﬁístavbu ve dvoﬁe. SvÛj pÛvodní
vzhled si uchovala
radniãní budova aÏ
do roku 1929, kdy
byla na základû projektu vypracovaného
v roce 1928 pod vedením Ing. Brady
Foto: Metrostav
zv˘‰ena o tﬁi podlaÏí

a roz‰íﬁena o dvoupodlaÏní nástavbu sousední ‰kolní budovy. Puristicky, pﬁesto velkoryse
pojednaná fasáda, byla poplatná tehdej‰ím
snahám o stylovou ãistotu projevu v architektonické tvorbû. Z pÛvodního ﬁe‰ení radnice
bylo pﬁevzato zv˘‰ené nároÏí, doplnûné ve
tﬁetím patﬁe hodinami. Souãasnû s pﬁestavbou radnice byla také dlouhodobû ﬁe‰ena
pﬁestavba a v˘stavba objektÛ Mûstské spoﬁitelny Královsk˘ch Vinohrad na místû dvou
objektÛ, situovan˘ch v tûsném sousedství
radnice v Jugoslávské ulici – ãp. 566 (objekt
vedle radnice) a ãp. 580 (následující budova).
Zámûrem pﬁestavby pÛvodnû nájemních domÛ se od roku 1922, kdy byl podán návrh
na demolici budovy ãp. 580, zab˘vala Technická kanceláﬁ architektÛ T. PraÏáka
a P. Moravce. Nejdﬁíve byl v roce 1926 vypracován návrh na novostavbu domu a dvorany na pozemku zbouraného objektu ãp.
580, v letech 1929 – 1931 byl pro mûstskou
spoﬁitelnu postupnû realizován projekt novostavby na pozemku domu ãp. 566 a projekt
pﬁestavby pﬁízemí radnice vãetnû prÛãelí
a místností domu ãp. 580.
âetné pﬁestavby interiéru v‰ech tﬁí objektÛ, nedostateãná péãe o jejich fasády a v nûkter˘ch pﬁípadech neadekvátní zpÛsob vyuÏití
nûkter˘ch pÛvodnû architektonicky hodnotn˘ch a zajímav˘ch prostorÛ v prÛbûhu druhé

poloviny 20. století zcela setﬁely osobitost,
pÛvab a sílu v˘razu, kter˘ získaly objekty
radnice a Mûstské spoﬁitelny po pﬁestavbû ve
30. letech 20. století. Dílãí pﬁestavby vybran˘ch ãástí interiéru v Ïádném pﬁípadû nemohly pﬁinést Ïádanou nápravu stavu. Budova ÚMâ Praha 2 pÛsobila, aÏ na dvoranu
u Jugoslávské ulice, zanedban˘m a nevlídn˘m dojmem, nedÛstojn˘m svému v˘znamu.
Cílem rekonstrukce, navrÏené v letech 2002
– 2003, bylo vyﬁe‰ení obtíÏného úkolu: skloubení nároãného lokalitního programu, vedeného snahou o vytvoﬁení odpovídajících prostorÛ pro v‰echna pracovi‰tû ÚMâ Praha 2,
s poÏadavky orgánÛ památkové péãe na plnou rehabilitaci architektonické hodnoty prÛãelí a zachování a citlivou obnovu nejhodnotnûj‰ích souãástí interiérÛ – vstupní haly
u nám. Míru a dvoran, situovan˘ch ve dvoﬁe.
Nároãná rekonstrukce historick˘ch ãástí stavby, realizovaná v rámci právû dokonãené
pﬁestavby v‰ech tﬁí objektÛ ÚMâ Praha 2,
potvrdila oprávnûnost poÏadavku na jejich
zachování a stylovou obnovu. Odbornû zrekonstruované fasády získaly zpût svoje proporce, estetick˘ vzhled a potlaãen˘ architektonick˘ v˘raz, velkoprostorové haly osobitû
doplÀují soudobû ﬁe‰en˘ interiér.
Ing. arch. Martina Bártová,
Národní památkov˘ ústav

