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PODKLADY BOD 2. - Bezbariérový vstup do Kostela Panny Marie Vítězné 

A. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA: 2019_01_23  STUDIE - JEZULÁTKO AP ATELIER.PDF 
 

B. PRŮVODNÍ SLOVO Josefa Pleskota: 
 
 
 
Bezbariérový vstup do Kostela Panny Marie Vítězné 
 
„Náměstíčko“ při Karmelitské ulici, před vstupem do Kostela Panny Marie Vítězné, nese 
všechny rysy podmanivé krásy pražských veřejných prostorů (podobně jako například 
Křižovnické náměstí), které dostaly svoji podobu v baroku. 
 
Dokážou se hluboko vrýt do paměti, stávají se nezapomenutelnými a okamžitě v mysli 
naskakuje jejich charakteristická podoba. Čím to je? Karmelitská ulice je v tom místě rozšířená, 
tím získává jakési respirium. To ale není samoúčelné, dále expanduje pomocí trojice krásných 
barokních schodišť na půvabnou barokní terasu, která k sobě přimyká čarokrásné barokní 
průčelí kostela karmelitánů.  Za ním je vzácný barokní sakrální interiér. 
 
Mnohovrstevnatý městský veřejný prostor, jakých není mnoho! Minimálně tři předěly, které jej 
strukturují a dávají jeho návštěvníkovi pocit velkolepého zážitku, který umí zinscenovat jen 
pražské baroko. 
 
To vše si ale užijí zdraví, pohybliví lidé. A co ti méně pohybliví, invalidé na vozíčku a maminky 
s kočárky? Z terasy není jen vstup do kostela, který ročně navštíví čtyři sta tisíc hostů, ale také 
do základní školy, do které vodí své děti rodiče často s přítěží kočárků s mladšími sourozenci. 
 
Veřejný prostor s takovou frekvencí pohybu lidí by měl být podle všech sociálních pravidel 
současnosti bez bariér. O tom snad ani nelze vést polemiku. 
K tomu, aby mohl být přístup bez bariér plnohodnotně vybudován, lze využít situace, kdy 
barokní terasa se schodišti je v tak neuspokojivém stavebním stavu, že je nanejvýš nezbytné 
ji opravit, zcela rozebrat a na nových, pevných základech znovu přesně složit. 
Posunutím celé terasy o cca 1,8 metru, směrem ke Karmelitské ulici, lze získat prostor pro 
vytvoření přístupových ramp při pohledu z ulice skrytých za barokní balustrádou. Zcela 
v duchu barokního myšlení je možné vytvořit bezbariérové spojení, které poslouží 
návštěvníkům kostela i základní školy.  
 
Vizualizace a zákresy do fotografií ukazují, že zásah, který přináší velmi vysokou přidanou 
hodnotu, je při pohledu z Karmelitské ulice téměř nepostřehnutelný. 
Viditelně použité materiály by měly souznít s barokní materií. Půjde zejména o pískovec 
v podobě masivních bloků s ušlechtilými detaily. 
 
Pod nově vyskládanou terasu bude možné umístit návštěvnický sál s kapacitou cca 100 osob 
a odpovídající, velmi potřebné návštěvnické WC. Navíc bude možné zvenku zpřístupnit i 
podzemí kostela, zejména jeho kryptu. 
 
V rámci rekonstrukce „náměstíčka“ by bylo vhodné uvažovat o jeho celkovém zcelení, o 
opatření stromů litinovými mřížemi i o možnosti spočinutí lidí přímo pod korunami stromů. Jde 
o realizaci významného pražského historického veřejného prostoru, proto by žádná šance, 
vedoucí k jeho zhodnocení, neměla být přehlédnuta.  
 
                                                                           
                                                                            Josef Pleskot 
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C. Vyjádření ZŠ Karmelitská: 
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PODKLADY BOD 3. - Příprava návrhu zadání libreta soutěže Brána Prahy 

 

 

Brána Prahy           

Analytická příprava návrhu zadání libreta urbanistické soutěže 
23. 2. 2019 

 

Návrh 

Komise územního rozvoje MČ Prahy 1 se rozhodla v souladu s § 18 (1) a) h) a s § 101 (1) Zákona č. 131/2000 
Sb. Zákon o hlavním městě Praze a v souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy 

a) iniciovat formulaci návrhu zadání libreta urbanistické soutěže s názvem „Brána Prahy“, která bude 
podkladem pro podrobnější územně plánovací dokumentaci, pro schvalování strategie rozvoje městské 
části a pro stanoviska ve správních řízeních, 

b) objednat Analytickou přípravu návrhu zadání libreta urbanistické soutěže u prof. Karla Maiera, 
vedoucího Ústavu prostorového plánování FA ČVUT. 

 

Odůvodnění 

Urbanistický rozvoj centra hlavního města Prahy dlouhodobě naráží na skutečnost, že v rozporu se 
Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy s kapitolou 3.2.6 Masarykovo nádraží (T/6)  nemá dosud 
zpracovanou podrobnější územně plánovací dokumentaci, která by a)  komplexně řešila dotvoření 
celoměstského centra, b) navrhla způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a 
vazbám na okolí, c) navrhla způsob využití území v rozsahu odpovídajícím možnostem dopravní obsluhy s 
cílem maximálně redukovat dopravu generovanou v centrální oblasti města a za d) prověřila výhledové 
řešení žst. Masarykovo nádraží při splnění všech specifikovaných podmínek. Chybějící podrobnější 
územně plánovací dokumentace způsobuje, že přilehlé městské části ani Praha nemají dosud ujasněnu 
společnou vizi budoucího udržitelného rozvoje, která by jasně definovala co, kde, kdy, jak a kdo může a 
nebo nemůže stavět, k čemu a komu mají být určeny dosud volné a nezastavěné pozemky na východní 
hranici památkové rezervace, Hlavního a Masarykova nádraží, Autobusového nádraží Florenc a zdejších 
parků včetně neutěšeného předpolí Hlávkova mostu, ostrova Štvanice a jižního nábřeží Holešovic.  V 
současné době zde vzniká několik změn územního plánu, a to dokonce přímo projektanty jednotlivých 
developerských záměrů, kteří díky obchodním vztahům se svými klienty jsou více hrozbou než zárukou 
objektivního zvážení potenciálu rozsáhlého území o velikosti přibližně 100 ha v severojižním pásu od 
Národního muzea po stanici metra Vltavská, mezi Opletalovou ulicí na západě a svahy Vinohrad, Vítkova a 
Negrelliho viaduktem na východě. 

Město si nemůže dovolit rezignovat na svou roli „kormidelníka“ transformace a přesouvat ji naivně na 
tržní mechanismy. Je to město, kdo musí vymezit svůj vlastní veřejný zájem. Jsme si vědomi, že dokud 
není známa ani vize natož řešení, je velmi nezodpovědné ad hoc bez vědomí vyššího komplexního záměru 
cokoli v daném území rozhodovat a provádět. 

Velké rozvojové projekty v centrech metropolí, pokud mají mít veřejně prospěšný účinek, vyžadují velké 
finanční čásky z veřejných rozpočtů a jejich příprava i realizace trvají řadu let. Proto potřebují co největší 
podporu veřejnosti, která přetrvá i možné politické a ekonomické turbulence po dobu jejich trvání. Na 
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počátku celého procesu by měla být vize budoucnosti města a v jejím kontextu i vize revitalizace 
magistrály a vize transformace oblasti Masarykova nádraží. K získání politické a veřejné podpory je třeba 
při vytváření komplexní vize a jejím následném rozpracování a implementaci brát v úvahu a vyvážit zájmy 
různých společenských skupin. Ke spolupráci je potřeba postupně přizvat spektrum odborníků od 
urbanistů přes sociology, ekology, ekonomy až po technické disciplíny.  Objednání Analytické přípravy 
návrhu zadání libreta urbanistické soutěže u prof. Karla Maiera, vedoucího Ústavu prostorového 
plánování FA ČVUT, je prvním krokem komplexního řešení formulace návrhu zadání urbanistické soutěže 
„Brána Prahy“, kterou se Komise územního rozvoje MČP1 rozhodla iniciovat. 

Vize udržitelného, krásného a zdravého centra města spočívá v zásadní kultivaci rozsáhlého brownfieldu 
podél magistrály, která dnes město rozděluje a přivádí sem smrtící koncentrace emisí, místo aby ho 
spojovala a tvořila organickou síť ulic na rozhraní památkové rezervace UNESCO, parků a přilehlých čtvrtí 
z 19. století. Revitalizace území je unikátní příležitostí postavit na hlavní pražské třídě vstupní bránu 
metropole v duchu a se všemi znalostmi a možnostmi 21. století.  

Změna image místa a jí vyvolaná nová atraktivita území posílí vítanou poptávku investorů a developerů a 
všech zájemců o rozvoj Prahy, kteří mají rádi živé historické město a vše s tím spojené. Na to musíme mít 
připravena jasná pravidla pro průběžné dosahování potřebného mixu městotvorných funkcí, který 
nabídne např. lidovou tržnici, promenádu v parku a byty s výhledem, zapojení Negrelliho viaduktu do 
parteru ulice, stejně jako polyfunkční administrativní prostory, řadu kulturních a veřejných budov, hotelů 
se společenským provozem a zařízení pro volný čas. „Brána Prahy“ umožní návrat bytů dnes na Novém 
Městě improvizovaně využívaných jako kanceláře zpět do bytového fondu města. 

Soustředíme-li se na konkrétní transformaci oblasti Masarykova nádraží (T6) musíme si uvědomit reálnou 
situaci, kdy necitlivý záměr Penty pomalu dospívá do fáze žádosti o územní rozhodnutí pro I. etapu 
zástavby. Bude proto nutno, aby politická reprezentace vystoupila co nejdříve před veřejnost i odborníky 
s vlastní vizí přeměny, vyvolala diskusi a zároveň nastolila agendu využití tohoto jedinečného prostoru ve 
veřejném zájmu. Touto cestou lze nashromáždit dostatečné množství energie pro prosazení dlouhodobě 
udržitelného zhodnocení prostoru. 

Možným impulsem, který by odpovídal polohové hodnotě místa a potřebám metropole 21. století by 
mohla být Národní knihovna a mediatéka s výstavními prostory a sály pro nejrůznější kulturní a 
společenské akce - místo zpřístupňující informační zdroje všeho druhu, využívající technologické možnosti 
ICT - primárně tedy nikoliv skladiště knih a dalších exponátů, ale místo přístupu k informacím ukládaným 
v nich i v dalších komunikačních mediích, a to pro všechny vrstvy, sociální a věkové skupiny populace; 
charakter zpřístupněných informací od odborných až po informační zábavu. Skutečnost, že Národní 
knihovna byla již před 12 lety předmětem soutěže a teprve následně o tom probíhala diskuse, by měla být 
spíše varováním, a už vůbec by se nemělo jednat o jakýsi opravný pokus umístit některý ze 
soutěžních projektů do nového místa. 

Tento počáteční impuls pro změnu image místa, tzv. „seed investment“, by měl vstoupit do již 
upraveného bezprostředně přiléhajícího prostředí. Zejména by měl být zajištěn komfortní přístup od 
metra a předprostor před budovou knihovny / mediatéky by měl obdobně jako u pařížského Centre 
Pompidou nebo v muzejní čtvrti ve Vídni umožnit nejrůznější aktivity pod širým nebem. Široké spektrum 
funkcí a k nim navázaných aktivit mimo jiné způsobí, že prostor Masarykovo nádraží – Florenc bude 
„žít“ plných 24 hodin denně, což nikterak nenaruší klid bydlení, jak je tomu dnes například v některých 
částech Starého Města. Takto by se mohla výhledově přetvořit zejména východní část v prostoru 
nynějšího autobusového nádraží do zábavní čtvrti s nočním životem. Zde se nabízí i možnost zapojit do 
tohoto života i dnešní Divadlo v Karlíně. 

Až bude shoda na znění libreta soutěže a zainteresované městské části a hl. m. Praha s ním budou 
souhlasit, bude pravý čas vyhlásit urbanistickou soutěž a následně vítězné řešení „Brány 
Prahy“ postupně realizovat.  Rok 2019 bude pro zadání urbanistické soutěže rozhodující. 
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PODKLADY BOD 4. - Malostranské náměstí - kašna a soutěž 
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Původní kašna 
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Finální podoba návrhu Ateliér Hájek 2018: 
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