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Cílem konzultací bylo, aby zpracovate-

lé plánu z Institutu plánování a rozvo-

je měli co nejvíce informací, na jejichž 

základě by pak mohli nastavit vhodný 

způsob regulace v  územním plánu. 

„Velice si ceníme zpětné vazby od praž-

ských radnic. Nejen, že na setkání přišli 

zástupci všech městských částí, ale drti-

vá většina z nich takové konzultace po-

važuje za užitečné,“ uvádí ředitel IPR 

Petr Hlaváček. 

Za naši městskou část se jednání zú-

častnil zástupce starostky Václav Von-

drášek. Vyjádřil přání, aby konzultace 

s  městskými částmi také probíhaly 

nad samotným konceptem návrhu ře-

šení nového územního plánu a nejen 

nad předávanými podklady ze strany 

městských částí, a připomněl: „Praha 2 

má schválený Program regenerace úze-

mí městské části z roku 2013… Byli by-

chom rádi, aby problematika území 

a způsob jejího řešení v územním plánu 

vycházel z  principů navrhovaných 

městskou částí.“ 

Příjemné ulice, parky i vnitrobloky

Cílem Metropolitního plánu a dalších 

dokumentů, které vznikají v Institutu 

plánování a rozvoje, je zkvalitnit a 

zpříjemnit veřejná prostranství, pře-

devším ulice a parky, aby měli obyva-

telé více prostoru pro aktivní soused-

ský život a komunitní aktivity. Zástup-

ci radnice Prahy 2 se s představiteli IPR 

Praha shodli, že například Sokolská 

nebo Legerova mají potenciál stát se 

přívětivějšími ulicemi s  pestrými ob-

chody, restauracemi nebo kavárnami.

Zvažovali i další způsoby, jak ochránit 

výjimečné kvality městské části. Pří-

kladem může být ochrana obytných 

vnitrobloků před přílišným zastavě-

ním a úbytkem vzrostlé zeleně nebo 

požadavky na zachování obytného 

účelu budov.

Praha 2 je výjimečná kvalitou svých 

parků, ať už jde o Riegrovy sady, Sady 

Svatopluka Čecha, Grébovku a další. 

Městská část bude i nadále usilovat o 

jejich propojování, přičemž příkladem 

může být propojení Grébovky s  Foli-

mankou údolím Botiče. S  tím souvisí 

úvaha o odtrubnění jeho toku. Právě 

podpora prostupnosti veřejných pro-

stranství je dalším cílem Metropolitní-

ho plánu.

Efektivní a pestrá doprava

Zástupci Prahy 2 také podpořili zklid-

ňování předimenzovaných doprav-

ních koridorů a jejich postupnou pro-

měnu v  kvalitní městské prostory 

uvnitř památkového území centra Pra-

hy. To by se mělo týkat zejména ma-

gistrály, Ječné a Žitné ulice a Karlova 

náměstí. Je třeba úspěšně dořešit kon-

cepci dopravy uvnitř městského okru-

hu tak, aby navazovala na komplexní 

systém městské hromadné dopravy. 

Doplnit chybějící mezibřežní propoje-

ní mezi Prahou 4 a Prahou 5, aby neby-

la stále více přetěžována trasa přes Ji-

ráskův most a památkovou rezervaci. 

Pro vnitroměstskou a příměstskou do-

pravu je třeba využít stávající trasu že-

leznice a vybudovat zastávku Výtoň.

Zástupci městské části i IPR se dále 

shodli, že Praha 2 je ideální pro realiza-

ci tzv. principu města krátkých vzdále-

ností, kde silnice netvoří bariéry, ale 

jsou prostupné vedle aut zejména pro 

pěší, hromadnou dopravu, případně 

jízdní kola. Klíčovým prvkem musí být 

kvalitní MHD. 

V tomto kontextu se Prahy 2 v budouc-

nu dotkne plánovaná výstavba trasy D 

metra. Městská část se přiklání k  vari-

antě umístění jednoho z  vestibulů 

směrem do Vinohrad tak, aby byla lépe 

dořešena prostupnost okolí Hlavního 

nádraží a návaznost na železniční stani-

ci jak z centra, tak i z obytného území 

přilehlých Vinohrad a Žižkova. 

Vedle metra by se v budoucnu mohla 

rozšířit také síť tramvají, přičemž Praha 2 

podporuje návrat tramvajové tratě 

na Václavské náměstí. Tento krok může 

pomoci dopravní situaci nejen v Praze 2, 

ale i  napomoci oživení tohoto klíčo-

vého pražského náměstí. Více o Metro-

politním plánu naleznete na adrese 

www.iprpraha.cz/me-tropolitniplan.                  

          red/haj

Město v proměnách

Desítky architektů budou v příštích měsících soupeřit o privilegium, aby se podle jejich návrhu proměnila tvář Albertova. Výstavba moderních výzkumných center 

pro potřeby tří fakult Univerzity Karlovy – 1.  lékařské, přírodovědecké a matematicko-fyzikální – je předmětem mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené 

1. září 2015. Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2022, odhadované náklady představují 2,5 mld. korun hrazených ze státního rozpočtu. Jde o bezkonkurenčně 

nejvýznamnější projekt Univerzity Karlovy za posledních sto let. Oblast Albertova tak získá to, o čem se řadu let jen mluvilo: efektivní využití celé lokality a její oživení.

Na Albertově vznikne v horizontu sedmi let špičkové vědecké centrum

Praha 2 konzultovala podněty k Metropolitnímu plánu
Metropolitní plán, který má nahradit stávající územní plán Prahy, postoupil do další fáze zpracování. Proto se zá-

stupci Prahy 2 sešli se zaměstnanci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a nad mapou diskutovali o cha-

rakteru území, potřebě parků nebo o dopravě. 

Takové vyhlídky vítá i  radnice Pra-

hy  2, jak potvrzuje starostka Jana 

Černochová: „Univerzita Karlova je vý-

znamným partnerem městské části, 

vždy jsme podporovali stabilizaci 

a rozvoj jejích institucí. Máme dlouho-

době skvělou spolupráci se všemi fa-

kultami sídlícími v  oblasti Albertova, 

s 1. lékařskou fakultou pořádáme řadu 

společných akcí. A  mě osobně velmi 

těší, že na území naší městské části již 

brzy vyroste tak významné centrum 

setkávání vědců a  studentů z  celého 

světa. Mimo jiné i proto, že Albertov je 

kromě místa velké koncentrace vědění 

také symbolem změn, které tamější 

studenti před čtvrtstoletím uvedli 

do pohybu,“ podotýká starostka Jana 

Černochová s tím, že jako připomín-

ku těchto událostí nechala městská 

část zřídit na budově Přírodovědecké 

fakulty pamětní desku s  nápisem 

„Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“ 

Odhalena byla 16.  listopadu 2006 

v místech, kde v roce 1989 stálo řeč-

nické pódium. 

Nyní má Albertov před sebou další 

šanci stát se symbolem, tentokrát 

v  oblasti vědeckého bádání. Ambici-

ózní projekt zvaný Kampus Albertov 

počítá s vytvořením dvou špičkových 

vědeckých center, pro něž stávající bu-

dovy Univerzity Karlovy, pocházející 

z 19. století, již nemohou poskytnout 

potřebné technologické zázemí. 

Vznikne zde Biocentrum, zaměřené 

mj. na  zkoumání biochemie a  meta-

bolismu buněčných systémů ve zdraví 

a nemoci, problematiku šíření infekcí, 

posilování imunitního systému apod. 

A  Globcentrum, orientované na  vý-

zkum společenských problémů, spo-

jených s  otazníky současného a  bu-

doucího světa. 

Soutěžní návrhy bude posuzovat poro-

ta složená ze zástupců akademické ob-

ce, renomovaných odborníků a  před-

ních českých architektů. Nebude v  ní 

chybět jeden 

z nejrespektova-

nějších tvůrců 

v oblasti součas-

né české archi-

tektury Josef 

Pleskot. Podle 

jeho názoru jde 

o  projekt pro 

Karlovu univer-

zitu a  pro kam-

pus Albertov 

naprosto ade-

kvátní, žádoucí 

a dlouho očeká-

vaný. „Současné 

trendy vědeckých 

výzkumů vyža-

dují nová téma-

tyzovaná praco-

viště nově archi-

tektonicky pojatá. Architektura zde může 

velmi posloužit k tomu, aby pro vědecký 

výzkum vzniklo vysoce interaktivní pro-

středí podněcující vědeckou spolupráci 

napříč obory a specializacemi,“ podotý-

ká architekt Pleskot a upozorňuje: „Lze 

říci, že co budova, to vědecké téma, které 

může přitáhnout vědce z  celého světa 

a podnítit jejich těsnou spolupráci. Sou-

časná architektura podobná zadání stá-

le častěji řeší, nachází k nim klíč, ale o ty-

pologické unifi kaci nemůže být ani řeči. 

Proto je pro takovéto zadání architekto-

nická soutěž skvělým nástrojem pro zís-

kání nejlepších názorů. Rozpoznat je 

bude těžkým úkolem poroty. Albertov je 

již nyní krásným kampusem, který by 

však měl být posílen novým vědeckový-

zkumným potenciálem umístěným 

v  krásných, účelných a  udržitelných bu-

dovách.“

Za  zadavatele bude porotcem rektor 

Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, 

jehož jsme zastihli 16.  září v  Geologic-

kém sále Přírodovědecké fakulty při pre-

zentaci architektonické soutěže a požá-

dali o vyjádření pro Noviny Prahy 2… 

Pane rektore, s jakým záměrem jste vy-

pisovali soutěž na Kampus Albertov?

Cílem Univerzity Karlovy a tří fakult, které 

se podílejí na  vybudování kampusu, je 

vytvořit moderní univerzitní centrum za-

měřené na medicínu, matematiku, ale ta-

ké globální změny, ekologii, problemati-

ku alternativních zdrojů apod. Tyto obory 

patří k tradičním a velmi úspěšným, které 

jsou na Univerzitě Karlově pěstovány.

Již před léty jsme se rozhodli v oblasti 

Albertova, kde řada fakult sídlí více než 

sto let, vybudovat moderní zázemí, 

kam budeme moci umístit nové tech-

nologie, pro něž jsou současné objekty 

nevyhovující. Co ale považujeme za vů-

bec nejdůležitější, je dosáhnout toho, 

aby byl kampus na  Albertově místem 

setkávání a působení špičkových zahra-

ničních odborníků a  zahraničních stu-

dentů. Místem, které naváže na tradice 

areálu, v  jehož zdech působil Einstein, 

manželé Currieovi a  další významné 

osobnosti světové vědy. 

Naším záměrem je vybudovat kam-

pus, který bude jednak krásný z  hle-

diska architektonického a stane se do-

minantou Prahy, ale také funkční 

a udržitelný z hlediska nákladů. A jed-

nou z našich soutěžních podmínek je 

zohlednit skutečnost, že kampus bu-

de v objektech Biocentra a Globcentra 

sloužit nikoliv nám, ale našim studen-

tům, našim pokračovatelům. Měl by to 

být areál pro příští generace. 

Co znamená projekt Kampusu Albertov 

pro vás osobně? Měl by to být splněný 

sen, když se o oživení této lokality sna-

žíte tak dlouho a máte k ní úzké vazby. 

Ano, jsem s Prahou 2 spojen velmi sil-

ně. Prožil jsem tu většinu života jako 

její obyvatel, na Albertově jsem studo-

val a  léta pracoval. Vybudování kam-

pusu na Albertově jsme spolu s kolegy 

začali prosazovat již v době, kdy jsem 

působil jako děkan 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy. A teď z pozice rek-

tora vnímám, že to je nejvýznamnější 

akce univerzity po stu letech z hledis-

ka objemu prostředků, ale především 

jejího významu. Věřím, že se tyto dvě 

stavby stanou novými dominantami 

nejen Prahy 2, ale i České republiky. 

Tak prestižní soutěž vyžadovala peč-

livou přípravu, pomáhala vám s  ní 

i Česká komora architektů. Jaké jsou 

v obrysech její hlavní parametry? 

I když to znamená mírné prodloužení 

stavby, připravili jsme mezinárodní ar-

chitektonickou soutěž. Chceme, aby 

byly oba objekty funkční, krásné, zají-

mavé, aby to nebyly kopie nějakých 

podobných objektů. Toto je unikátní 

projekt, který má pro architekty řadu 

výzev. Chceme, aby soutěž byla co 

nejotevřenější, aby přišla řada nápa-

dů, které pak budeme moci posuzo-

vat. Soutěž je anonymní. První kolo 

bude uzavřeno v polovině ledna příš-

tího roku, z došlých návrhů vybereme 

několik projektů pro druhé kolo 

a oslovení architekti je pak rozpracují. 

Nebránil byste se tomu, aby zde 

vznikly moderní stavby na  způsob 

západoevropských měst, nebo jste 

spíše zastáncem tradiční podoby? 

Já věřím, že to určitě bude moderní, 

mladá, svěží architektura. Na  druhou 

stranu je ale třeba dbát na to, aby byla 

zároveň funkční pro své uživatele 

i správce.                                                  len

Termín pro podání návrhů v  prvním 

kole soutěže je 15. 1. 2016. Její pod-

mínky jsou k  dispozici na  webových 

stránkách Kampusalbertov.cuni.cz, 

Cuni.cz a Cka.cz. Představení podmí-

nek architektonické soutěže na  pro-

jekt Kampus Albertov bude také 

předmětem příštího říjnového jedná-

ní komise rozvoje Rady MČ Praha 2.

 

Foto: Dana Fialová

V  nabitém programu Dnů evropského 

dědictví (EHD) na území Prahy 2 se letos 

objevila atraktivní novinka: komento-

vaná vycházka po Havlíčkových sadech 

a návštěva Gröbeho vily s  odborným 

výkladem. Obě akce se konaly hned 

v první den EHD, v sobotu 5. září, a měly 

nebývalý úspěch. Ti, kteří se vydali spo-

lu s  průvodcem po prohlídkové trase 

parkem, mohli prozkoumat jeho nejtaj-

nější zákoutí a obdivovat krásně opra-

vené zahradní objekty. A o dvě prohlíd-

ky vily byl takový zájem, že doslova 

praskala ve švech.  Zatímco procházka 

po parku s  odborným výkladem měla 

při EHD svoji premiéru, možnost na-

hlédnout do interiéru neorenesanční 

vily z  konce 19. století nabízí městská 

část pravidelně během celého roku. 

Nejbližší bezplatné komentované pro-

hlídky se tu konají 24. října a 7.  listo-

padu. Vzhledem k  omezené kapacitě 

se však vstupenky vydávají předem 

v Informační kanceláři radnice na nám. 

Míru 20, a to vždy první pracovní den 

v měsíci.                                      len, foto: vin

Gröbeho vila zve k návštěvě i na podzim


