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Zadání
Rada hl. m. Prahy zadala s termínem 31. 12. 2016 řediteli
IPR Praha připravit analýzu možného umístění pavilonu pro
Slovanskou epopej na území hl. m. Prahy.
Výstupem projektu ze strany pracovní skupiny a IPR je:
- definování a ověření požadavků na projekt a lokalitu;
- sběr dostupných projektů a možných lokalit;
- výběr lokality a doporučení dalšího postupu.

Program
Na úvod se pracovní skupina dohodla na požadavcích, podle
kterých se bude posuzovat expozice Slovanské epopeje. Členové
skupiny se shodli, že z hlediska celkové koncepce a významu
odkazu A. Muchy je vhodné dílo vystavovat samostatně bez
doprovodných či dalších výstavních a prodejních ploch. Zároveň
je důležité vystavovat v rámci jednoho prostoru všechny obrazy
zároveň.
Program budoucího objektu tvoří z cca. 95 % stálá expozice.
V rámci objektu by mělo být možné zároveň obrazy restaurovat
a manipulovat s nimi, což sebou nese specifické požadavky
na dispozici a výstavní systém. Celkový objem prostoru tvoří
cca. 21000 m3 (pouze objem plochy před obrazy, komunikační
a servisní plochy). Z hlediska expozice je třeba počítat s distancí
diváka ve výšce očí od pláten min. 9 x 12 m.
Odhadovaná návštěvnost nového objektu je 80 tis. návštěvníků/
rok; cca. 2 200 návštěvníků/týden. Tento údaj je navržen na
základě stávající návštěvnosti ve Veletržním paláci.
Pro navrhovaný program je třeba zajistit zejména tyto provozy:
-výstavní prostor pro 20 obrazů;
-zázemí restaurátorů včetně zázemí údržby pláten;
-šatny a hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance;
-prostor centrální pokladny a informace;
-technické zázemí provozu objektu a místnosti ostrahy;
-kavárna včetně technologického a provozního zázemí;
-prodej drobných upomínkových předmětů.
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Požadavky
Expertní pracovní skupina se shodla na tom, že je třeba podporovat novou progresivní architekturu významný prvek podporující
rozvoj města a co nejlépe a nejjednodušeji zpřístupnit dílo veřejnosti. Úvahy o rekonstrukci stávajících budov byly zavrženy, protože je velice náročné zajistit odpovídající světelné a klimatické
podmínky vhodné pro dlouhodobé vystavování pláten a rekonstrukce je zpravidla dražší než výstavba nové budovy.

Je výhodné nezatěžovat již přetížené centrum města zejména v lokalitách, které jsou již v současnosti turisticky hojně navštěvované. Nejdůležitějším požadavkem je tedy umístění budovy v širším
centru Prahy, s dobrou dostupností na veřejnou dopravu zejména
na metro, adekvátní vybaveností a službami v okolí. V lokalitě se
musí zajistit dostatečné množství dalších turistických cílů, aby
byl zajištěn minimální počet návštěvníků.

Pozemek by měl umožňovat výstavbu v co nejbližším časovém
horizontu. Výstavba nemá být podmíněna náročnými finančními
investicemi. Zásadním kritériem je, s ohledem na současný stav,
umístění Epopeje, proveditelnost stavby. Nová budova má představovat novou dominantu v lokalitě a iniciovat rozvoj v okolí
stavby, a tak přispět ke změně vnímání celé lokality či čtvrti.
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Postup a výběr
IPR Praha sestavil pracovní skupinu složenou z expertů pro výběr a doporučení konkrétní lokality. Pro úvodní jednání pracovní skupiny a nalezení kvalitnějšího řešení byly shromážděny do přehledného katalogu dostupné existující projekty či studie k říjnu 2016.
Po seznámení se všemi existujícími lokalitami byly do širšího sběru přidány v prvním kole další. Tento sběr lokalit byl uzavřen ke dni
7. 11. 2016. V prvním kole byly zařazeny tyto lokality: Eliščiny lázně, Hradčany, Letná, Petřín, Těšnov, Vítkov, Výstaviště, Vyšehrad,
Zbraslav. V případě Letné, Vítkova, Výstaviště a Vyšehradu byly v prvním kole posuzovány různé varianty umístění Epopeje v rámci
dané lokality. V prvním kole byly vyřazeny lokality: Hradčany-Jízdárna, Letná-Chotkovy sady, Letná-Stalin a Zbraslav.
Hradčany-Jízdárna
Na lokalitu Hradčany-Jízdárna, tedy na vojenskou jízdárnu na IX. barokním bastionu pod Pohořelcem, zpracovalo studio Projektil
studii v roce 2011. K dispozici byl univerzální halový prostor rekonstruované jízdárny o půdorysu 30 x 60 metrů. Potenciální uvažovaný objekt již není k dispozici, z hlediska dnešních požadavků by neodpovídal zadání. Správa Pražského hradu má s objektem jiný
záměr.
Letná-Chotkovy sady
Lokalita Letná-Chotkovy sady byla součástí studentských projektů, nicméně po zvážení stávajícího stavu a požadavků byla vyhodnocena jako neodpovídající. V současnosti se v lokalitě nachází park. Umístění nového pavilonu není v souladu s požadavky definovanými pracovní skupinou pro užší výběr lokalit.
Petřín
Lokalita Petřín neodpovídá minimálním požadovaným rozměrům pro výstavbu nové budovy, která by umožnila prezentovat v jednom
prostoru všechny obrazy současně.
Piedestal bývalého Stalinova pomníku I.
Umístění cyklu obrazů Alfonze Muchy na místě bývalého Stalinova pomníku bylo z hodnocení vyřazeno v prvním kole expertní komisí. Členové se shodli, že je pro umístění mnohem vhodnější vybudovat novostavbu, než dílo adaptovat do stávající stavby. Náročné
požadavky na umístění díla, především velmi citlivé klimatické podmínky by byly jen těžce možné v budově realizovat. Tato varianta
je ve srovnání s ostatními lokalitami ekonomicky nevýhodná. Zároveň by tyto prostory, kde se v roce 1989 nacházel rockový klub,
měly navazovat z hlediska náplně na nezávislou scénu a být prostorem občanské společnosti, spíše než zdůrazňovat dobově zatíženou ideu slovanské vzájemnosti. Kombinace obou koncepcí by vedla k velice problematickému řešení, které by neprospělo ani
epopeji, ani danému prostoru.
Možnosti umístění nové budovy u piedestalu Stalinova pomníku prověřovalo několik studií. Se závěrem studie z roku 2010, že „jakákoli větší budova zde vždy bude působit dojmem prezidentského paláce, katedrály nebo mauzolea“, se musíme ztotožnit. Z urbanistického hlediska je výstavba nové budovy v této lokalitě zcela nevhodná. Umístění stavby do monumentální osy Pařížské ulice by
význam díla zdůrazňoval více než může unést a stalo by se vyprázdněnou turistickou atrakcí bez vlastního významu.
Zbraslav
Lokalita Praha-Zbraslav neodpovídá z hlediska požadavku na umístění v rámci širšího centra města. Pro dosažení alespoň minimální
návštěvnosti epopeje je důležité, aby byla v dobré návaznosti na metro a veřejnou dopravu v šiřším centru Prahy. Umístění v této
lokalitě by nezajistilo požadovanou návštěvnost.
Pro postup do druhého kola byly vybrány lokality Eliščiny lázně, Letná, Těšnov, Vítkov, Výstaviště, Vyšehrad, protože splňovaly
požadavky s ohledem na architektonicko-urbanistická a technická kritéria. Tyto vybrané lokality byly dále hodnoceny a diskutovány
pracovní skupinou. Na základě hodnocení všech členů skupiny byl proveden souhrnný součet bodů a vybrána lokalita, která obdržela
nejvíce bodů.

9

Historie lokalit
První zmínka o pavilonu pro vystavování Slovanské epopeje pochází z roku 1909, kdy Magistrát hlavního královského města zkoumal různé typologické varianty a dimenze výstavního prostoru. Po vzniku první Československé republiky v roku 1924 prověřoval
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Alfonzem Muchou umístění Slovanské epopeje v pražských palácích. Uvažovalo se
o využití Zbraslavského a Trojského zámku, Colloredo-Manfredského a Valdštejnského paláce, Klementina, Hvězdy, Královského
letohrádku, Groebovy vily, Nostické jízdárny a dalších objektů. Jako jediné dva paláce vhodné pro umístění cyklu se jevily hlavní sál
Valdštejnského paláce a refektář Klementina. Prostory ale byly využívané pro jiné účely a proto je nebylo možné využít. Zástupci
města pražského se dohodli s Alfonzem Muchou na výstavbě provizorního sálu o rozměrech 12 x 40 metrů v dolní části Seminářské
zahrady pod Petřínem a posléze na vrchu Vítkov. Ke stavbě ale nedošlo, a tak byla epopej do roku 1926 umístěna v Muchově ateliéru
na zámku Zbiroh, poté ve škole v Praze 7 na Smetánce.
Při příležitosti otevření Veletržního paláce v roce 1928 byl poprvé veřejnosti představen celý cyklus. Za období německé okupace
byla díla ukryta v podzemí zemského archivu. Ani po válce nebylo umístění epopeje vyřešeno a tak v roku 1950 Okresní národní
výbor v Moravském Krumlově nabídl Ústřednímu národnímu výboru hlavního města Prahy výstavní prostory zámku pro umístění
Slovanské epopeje. Dílo bylo v Moravském Krumlově vystavováno od roku 1963 do roku 2011. V polovině osmdesátých let 20. století
byla vypracovaná studie umístění cyklu obrazů v chátrajícím Bruselském pavilonu na Výstavišti. V roce 2004 byl zpracován projekt
galerie na místě vyhořelého Bruselského pavilonu podél Bruselské cesty architektem J. Smetanou. Projekt získal územní rozhodnutí,
s jeho umístěním ale tehdy nesouhlasil nájemce pozemků na Výstavišti. Proto byl zpracován další projekt na umístění Epopeje v suterénu Průmyslového pavilonu v roce 2005.
V roce 2010 vznikly dvě ověřovací studie na téma umístění Slovanské epopeje v Praze. Jedna studie prověřovala místo bývalého
Denisova nádraží na Těšnově, ta druhá se zaměřovala na místo bývalého Stalinova pomníku na Letné. V průběhu let bylo vypracováno
několik dalších prověřovacích studií pro pavilon Slovanské epopeje, z nichž můžeme zmínit studii ateliéru Projektil na Hradčanech
a Muzejní ulici na Letné a od architekta Fuchse na Hradčanech. Architekti Dudek, Rejchl a Voborník zpracovali studii umístění na
místě bývalého pomníku a na místě bývalého Denisova nádraží na Těšnově. Na Těšnově umísťoval svůj návrh pavilonu i architekt J.
Smetana. Vítkov se stal námětem pro umístění epopeje i pro architekta M. Vavřína z roku 2010 a v témže roce byla také uskutečněna architektonická soutěž, kterou vyhrála Ž. Raimannová a A. Přibylová s lokalitou na Vítkově. V roce 2016 byl Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy pověřen vypracovat analýzu možného umístění pavilonu pro Slovanskou epopej na území hlavního
města Prahy.
						

(aktualizováno na základě textu Václava Králíčka z roku 2010, URM)

Historicky byla prověřována řada lokalit:
- hlavní sál Valdštejnského paláce
- refektář Klementina
- dolní část Seminářské zahrady pod Petřínem
- dvorana Veletržního paláce
- bývalá vojenská jízdárna na IX. barokním bastionu pod Pohořelcem
- místo po zbouraném Denisově nádraží na Těšnově
- piedestal bývalého Stalinova pomníku
- Letná Muzejní - prostor před Zemědělským a Národním technickým muzeem na Letné, Letná Chotkovy sady
- severní svah Vítkova nedaleko od Národního památníku v místě Žižkova obranného příkopu
- různá místa v rámci pevnostní citadely Vyšehrad
- pol. 80. let 20 stol. – Bruselský pavilon na Výstavišti
- Výstaviště – 2004 – Brixovy pavilony, Průmyslový palác, novostavba po vyhořelém Bruselském pavilonu
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Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení
dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.). Reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje. Více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu
bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa. Z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)
záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území. Změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP
lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou. Údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany
lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické. Památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
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národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma. Míra památkové ochrany jmá vliv na dobu výstavby

o investiční náročnost
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi. Nejedná se o druhotné investice např. úpravy veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha
lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší), zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál
daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě
kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa
stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor
stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Magdalena Juříková

Nora Dolanská

Jaroslav Alt

Petr Volf

Tomáš Vaněk

Vít Řezáč

Marek Kopeć

Magdalena Juříková

Nora Dolanská

Jaroslav Alt

Petr Volf

Tomáš Vaněk

Vít Řezáč

Nora Dolanská

Pořadí lokalit je řazeno abecedně

Jaroslav Alt

Body 1 - 5 (5 bodů je maximum, cílem je nejvyšší počet bodů)

Marek Kopeć

Bodování členy expertní komise
jméno:

Magdalena Juříková
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okolním aktivovaným parterem
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5

5

4 4

1

5

4

1

3

5

1

5

5

4

3

5

2

5

4

3

5

5

4

5

1

2

3

5

2

5

5

5

5

4

3

1

á

3

3

5

2

5

4 4

5

1

3

4

1

2

2

1

1

2

2

5

5

5

5

2

1

3

4 4

3

2

2

2

2

4

3

5

5

5

4

5

2

2

3

3

4

2

3

3

3

1

2

2

1

2

4 4

1

3

5

4

2

1

2

4

3

3

2

3

4 4

2

3

2

1

3

3

1

2

3

2

1

1

4 4

3

1

1

3

2

4

3

2

2

4

3

3

3

2

2

4 4

1

5

3

2

2

2

4 4

2

3

4

3

2

2

2

5

4

3

1

2

3

3

2

2

3

4

2

1

2

1

5

3

3

2

2

1

5

3

3

3

2

22

13

14

15

9

Těšnov

Vítkov

ní

2

Vít Řezáč

Magdalena Juříková

Marek Kopeć

Jaroslav Alt

Nora Dolanská

Tomáš Vaněk

Petr Volf

Marek Kopeć

4

3

3

2

Vít Řezáč

Nora Dolanská

Magdalena Juříková

Jaroslav Alt

Tomáš Vaněk

Petr Volf

Marek Kopeć

3

2

4

3

Brána

3

1

1

U tratě

3

2

1

Bruselská cesta

3

1

1

Vyšehrad

2

4

4

1

Výstaviště

3

4

5

1

Výstaviště

2

4

3

2

Petr Volf

ní

Vít Řezáč

Nora Dolanská

Vítkov

Magdalena Juříková

Petr Volf

Jaroslav Alt

Vít Řezáč

Tomáš Vaněk

Magdalena Juříková

Marek Kopeć

Jaroslav Alt

Nora Dolanská

Tomáš Vaněk

Petr Volf

Marek Kopeć

Těšnov

Tomáš Vaněk

á

Vít Řezáč

Nora Dolanská

Magdalena Juříková

Petr Volf

Jaroslav Alt

Vít Řezáč

Tomáš Vaněk

13

Výstaviště

Výstaviště

Vyšehrad

Bruselská cesta

U tratě

Brána

34

10

30

32

12

Těšnov

Vítkov

Výstaviště
Bruselská cesta

Výstaviště
U tratě

Vyšehrad
Brána

56

23

44

47

21

ní

14

15

Výsledné doporučení			
						
Na lokalitě Těšnov se porota shodla jako na nejvhodnější variantě.
Výstavba na tomto pozemku a související revitalizace veřejných
prostranství zásadně oživí a kultivuje toto komplikované místo.
V této lokalitě vlastní hl. m. Praha další pozemky a je zde potenciál do budoucna oživit a zkvalitnit přiléhající veřejný prostor. Lokalita je napojená na mezinárodní autobusový terminál, nachází
se v blízkosti metra a zastávek tramvaje. Zároveň je třeba vnímat
toto území jako součást humanizace Severojižní magistrály.

Na uvažovaném místě stála historicky novorenesanční stavba Těšnovského nádraží, které bylo odstřelena při stavbě Severojižní
magistrály. Nová budova Epopeje na tomto místě je zajímavým
koncepčním počinem. Posiluje genius loci a vytváří nové vnímání
místa na stávající stopě.

Doporučujeme uspořádat na danou lokalitu architektonickou soutěž v nejbližším možném termínu. Soutěž by měla řešit umístění
v rámci pozemku, adekvátnost architektonického řešení a obsahu, formu prezentace výtvarných děl a celkové dispoziční řešení.
Paralelně by měla v nejbližší době vzniknout i studie proveditelnosti, která umožní posoudit ekonomickou výhodnost v dlouhodobém horizontu.
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Těšnov
Parcelní číslo:		

882/3, 822/5, 822/4, 822/2, 822/9, 822/1, 822/6

Velikost pozemku:		

7 600 m2

Územní plán:		

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy

Vlastník:			

Hlavní město Praha, MČ Praha 8

Památková ochrana:

Památková zóna

Vlastnické břemeno:

Ano

LOKALITA
Pozemek se nachází v blízkosti Muzea hlavního města Prahy a přilehlého parku Těšnov. Nádraží Praha-Těšnov (Denisovo nádraží) patřilo ke trojici koncových nádraží pražského železničního uzlu spolu s Hlavním nádražím a Masarykovým nádražím, dříve Praha-střed.
Otevřeno bylo v roce 1875, uzavřeno v roce 1972 po zrušení tratě do Vysočan. V roce 1985 byla budova nádraží odstřelena. Jedná se
o jednu z nejzajímavějších lokalit vhodnou pro umístění stavby celoměstského významu ve veřejném zájmu. Pozemek je vlastnictvím
hl. m. Prahy a okolní pozemky a stavby, kterými lze rozšířit do budoucna aktivity podobného zaměření, jsou ve vlastnictví MHMP
a Českých drah. V blízkosti se nachází významné transformační území Masarykova nádraží, kde lze do budoucnosti počítat s výrazným rozvojem. Nabízí se i možnost propojení veřejného prostoru a aktivit s budovou Muzea hl. m. Prahy.
Jedná se o významný přestupní uzel mezinárodního významu (autobusové nádraží Praha Florenc), je též dobré napojen na příměstskou vlakovou dopravu. V rámci širších dopravních vazeb je území výhodně napojeno jak na autobusovou dopravu tak na metro B a C
s dostupností do 5 min. Stanice metra Florenc je dle obratu cestujících sedmou nejzatíženější stanicí ve městě. Pozemek je umístěn
v blízkosti stanic tramvaje a dopravní spojení automobilovou dopravou z magistrály negeneruje další dopravní vazby v území.

KOMENTÁŘ

Výstavba na tomto pozemku a související revitalizace veřejných prostranství zásadně oživí a kultivuje důležité, leč komplikované,
místo, kterým se vstupuje na Staré město. Celkově území prochází transformací a do budoucna lze očekávat zvýšení potenciálu a významné zhodnocení investice. Výhodou je vlastnictví okolních pozemků MČ Praha 8 a HMP. Lze předpokládat možnost propojení
aktivit se stávající budovou Muzea hl. m. Prahy. Předpokládaná nová budova má potenciál stát se významně městotvornou složkou
a napomoci dotvořit nedostatečně zhodnocený charakter lokality. Velmi silným motivem je lokalizace objektu do místa, kde se nacházelo odstřelené Těšnovské nádraží.

56 bodů
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Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

4

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					5
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					5
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

4

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

3

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

4

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

4

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby
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o investiční náročnost			 4
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

34

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

5

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

4

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

4

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa

4

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

5

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem					

22

20

21

Pozn. červeně základy Těšnovského nádraží

22

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

23

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

24
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Výstaviště
U tratě
Parcelní číslo:		
Velikost pozemku:		
Územní plán:		
Vlastník:			
Památková ochrana:
Vlastnické břemeno:

2416/21, 2416/22
2 204 m2
IZ - ozolačná zeleň
Česká republika, Správa železní dopravní cesty
Památková zóna
Ne

LOKALITA
Areál Výstaviště Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečný svoji polohou v centru města, dopravní dostupností, kulturním
kontextem i možností sportovního vyžití. Do budoucna lze očekávat další zatraktivnění přímým napojením na letiště Václava Havla,
zamýšleným propojením s mezinárodním železničním uzlem nádraží Holešovice a napojením na vznikající nábřežní rekreační koridor
Prahy 7, Troju a Císařský ostrov a blízkost Stromovky. Lokalita se nenachází přímo u stanice metra, je však dobře napojena na tramvajovou a autobusovou dopravu. Areál Výstaviště je natolik cenným územím, že by neměl být v dalším rozvoji posuzován izolovaně,
ale měl by být vždy řešen s ohledem na území celé Prahy 7 či Prahy jako celku. V současné době je areál charakterizován především
zanedbaným technickým stavem většiny objektů, veřejných prostranství a infrastruktury. Je třeba vytvořit adekvátní dlouhodobou
ideovou vizi z hlediska celoměstských aktivit a možností zapojení soukromého sektoru. Tento proces je časově a organizačně náročný
a zahrnuje spolupráci všech aktérů města.
Parcela vhodná pro výstavbu se nachází přímo u tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice. Území je ze severu odděleno ulicí U výstaviště a na jihu železniční tratí. Pozemky vlastní ČR a SŽDC, v současnosti je na území Bubny-Zátory stavební uzávěra. V souvislosti
s dalším rozvojem tohoto území se stane dané místo důležitým neuralgickým bodem. Nachází se přímo na stanici tramvaje a nová
budova bude tedy dobře viditelná a přístupná turistům i obyvatelům. Zároveň umístění nové budovy dotvoří blok domů mezi ulicemi
U Výstaviště a Strojnická a vymezí jasný tvar pro nástupní prostor do areálu Výstaviště. Umístění Slovanské epopeje do této lokality
by pomohlo výrazným způsobem oživit i samotný prostor Výstaviště.

KOMENTÁŘ

Výstaviště U tratě je zajímavou lokalitou. V rámci města lze očekávat synergický efekt s dalšími existujícími i budoucími aktivitami
umístěnými na Výstavišti a v jeho blízkosti. Množství turistů a dostupnost lokality je velice dobrá a lze očekávat, že turisté nebudou
mít problém se při využití MHD rychle orientovat. Lokalita U tratě bude mít výrazný vliv na rozvoj dané oblasti a může být výrazným
prvkem pro oživení města. Paradoxně je výhodou této lokace i nezávislost na dalším rozvoji Výstaviště. Pokud by nedošlo ke dalšímu
rozvoji areálu, lze předpokládat, že nový objekt přiláká požadovaný počet turistů.

47 bodů
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Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

5

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					3
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					5
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

4

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

3

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

5

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

4

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby
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o investiční náročnost			 3
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

32

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

3

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

3

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

3

o potenciál výrazného rozvoje místa

3

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

3

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem					
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28

29

30

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min
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Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

32

33

Výstaviště
Bruselská cesta
Parcelní číslo:		

1819/1

Velikost pozemku:		

77 967 m2

Územní plán:		

ZKC - kultura a církev

Vlastník:			

Hlavní město Praha

Památková ochrana:

Ochranné pásmo památkové rezervace

Vlastnické břemeno:

Ne

LOKALITA
Areál Výstaviště Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečný svoji polohou v centru města, dopravní dostupností, kulturním
kontextem i možností sportovního vyžití. Do budoucna lze očekávat další zatraktivnění přímým napojením na letiště Václava Havla,
zamýšleným propojením s mezinárodním železničním uzlem nádraží Holešovice a napojením na vznikající nábřežní rekreační koridor
Prahy 7, Troju a Císařský ostrov a blízkost Stromovky. Lokalita se nenachází přímo u stanice metra, je však dobře napojena na tramvajovou a autobusovou dopravu. Areál Výstaviště je natolik cenným územím, že by neměl být v dalším rozvoji posuzován izolovaně,
ale měl by být vždy řešen s ohledem na území celé Prahy 7 či Prahy jako celku. V současné době je areál charakterizován především
zanedbaným technickým stavem většiny objektů, veřejných prostranství a infrastruktury. Je třeba vytvořit adekvátní dlouhodobou
ideovou vizi z hlediska celoměstských aktivit a možností zapojení soukromého sektoru. Tento proces je časově a organizačně náročný
a zahrnuje spolupráci všech aktérů města.
Na pozemek podél Bruselské cesty byl historicky zpracován projekt již v roce 2004 na místě vyhořelého bruselského pavilonu.
Pozemek se nachází v prostoru severně od divadla Globe a pavilonu Maroldova panoramatu, severozápadně od Křižíkovy fontány
na spodní terase areálu. Projekt získal územní rozhodnutí, s jeho umístěním ale tehdy nesouhlasil nájemce pozemků na Výstavišti
a proto se nerealizoval. Nevýhodou tohoto umístění je nutnost zajistit odpovídající přístup od vstupních bran do areálu Výstaviště
a problematická orientace v prostoru Výstaviště.

KOMENTÁŘ

Stávající koncepce budoucího využití Výstaviště předpokládá využití této části areálu jako „Open air zóna“ s příležitostným využitím
pro pořádání koncertů a z tohoto pohledu není umístění galerie zcela vhodné. Nedokončený rozvoj Výstaviště však může mít na tomto
pozemku také dlouhodobě negativní vliv i na počet návštěvníků Slovanské Epopeje. Vzdálenost objektu od zastávek MHD je větší než
v případě lokality U trati, což může mít výrazný vliv na budoucí počet návštěvníků.

44 bodů

34

Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

3

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					1
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					4
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

4

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

5

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

5

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

4

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby

35
o investiční náročnost			 4
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

30

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

3

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

3

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

2

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa

3

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

3

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem			

14

36

37

38

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

39

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

40

41

Letná - Muzejní
Parcelní číslo:		

2118/1, 2220

Velikost pozemku:		

19 700 m2

Územní plán:		

ZVO - ostatní

			

ZKS - kultura a církev

Vlastník:			

Hlavní město Praha

Památková ochrana:

Památková zóna

Vlastnické břemeno:

Ano

LOKALITA
Letenská pláň je často navštěvovaná zejména díky krásné vyhlídce, parku a docházkové vzdálenosti od Pražského hradu i samotného
centra Prahy. Původní název Leteň znamenal dobře sluněné místo. Lokalita Letná-Muzejní se nabízí pro svoji výhodnou polohu na
Letenské pláni a blízkostí jak dvou muzeí (Národní zemědělské muzeum a Národní technické muzeum), tak Akademie výtvarných
umění a Národní galerie. Letná i Holešovice se v posledních letech staly živou uměleckou čtvrtí s množstvím větších i menších galerií,
je třeba zmínit zejména vznikající kulturně-kreativní klastr. Historicky sem byla na pozemek v Kostelní ulici Slovanská epopej umístěna v rámci studie z roku 2010 od architektonického studia Projektil. V této době byl navrhován i koncept tzv. Muzejního náměstí,
aby byl posílen stávající muzejní klastr. Od té doby došlo v této lokalitě k nárůstu návštěvnosti a lze předpokládat, že by výstavba
nového muzea dále nepřispěla k výraznějšímu rozvoji čtvrti, což je jeden z požadavků na projekt. Pavilon je navržen v rámci této
lokality podél jižní strany náměstí.

KOMENTÁŘ

Výstavba na tomto pozemku nabízí výhodné umístění galerie v rámci širšího centra města zejména z důvodu koncentrace dalších aktivit, blízkosti k Pražskému hradu a krásné vyhlídce. Blízkost muzejních budov napomáhá konceptu tzv. muzejního náměstí a vznikla
by tak muzejní čtvrť v širším centru Prahy. Lokalita se však nenachází v bezprostřední blízkosti městské hromadné dopravy, je třeba
vyřešit lepší prostupnost a orientaci v území. Výhodou je také možnost rekreačního a sportovního využití. Umístění nového objektu
v této lokalitě bohužel negeneruje další širší rozvoj čtvrti. Koncepce vytvoření muzejní čtvrti je jistě skvělá, ale nabízí se otázka,
jestli zde nepostavit galerijní budovu pro jiné využití.

42 bodů

42

Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

1

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					1
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					4
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

3

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

5

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

5

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

4

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby

43
o investiční náročnost			 4
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

27

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

3

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

3

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

2

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa

3

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

3

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem			

15

44

45

46

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

47

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

48

49

Eliščiny lázně
Parcelní číslo:		

2360/2

Velikost pozemku:		

2 402 m2

Územní plán:		

ZMK - zeleň městská a krajinná

Vlastník:			

Hlavní město Praha, MČ Praha 1

Památková ochrana:

Památková rezervace

Vlastnické břemeno:

Ne

LOKALITA
Parcela Revoluční 2360/2, iniciovaná městskou částí Praha 1, se nachází na místě dnešního Lannova parku v Petrské čtvrti. Do poloviny 20. stol. stála na tomto místě novogotická budova Eliščiných lázní. V rámci uliční fronty Revoluční je po komunikaci Lannova
uvažován jako další objekt Novomlýnská brána architektky Evy Jiřičné (novostavba nárožního domu s polyfunkčním využitím) místo
stávajícího novorenesančního objektu č. p. 1502. Lokalita je v blízkosti stanice metra Náměstí Republiky, která patří mezi deset
stanic s největším obratem cestujících. Ulice Revoluční je jednou z nejvíce turisticky navštěvovaných, zároveň je výrazně zatížena
automobilovou dopravou. Do budoucna je počítáno dle informací městské části Praha 1 s jejím zklidněním.
Urbanistická situace prostoru u Lannova parku a zamýšlené parcely je v současnosti komplikovaná. Pozemek sousedí s rušným
Dvořákovým nábřežím, obtížně průchozím parkovištěm u Ministerstva průmyslu a obchodu. Na pozemku se nachází park, který přitahuje spíše sociálně problematické skupiny obyvatel a neukončuje Revoluční ulici odpovídajícím způsobem. Historicky zamýšlené
monumentální zakončení ulice Revoluční u hrany Letenské pláně, kde se až do roku 1956 nalézala pouze promenáda s vyhlídkou na
Prahu, je třeba zklidnit a významově přehodnotit.

KOMENTÁŘ

Umístění pavilonu pro Slovanskou epopej v této centrální poloze přináší snadnou a rychlou dostupnost galerie pro návštěvníky Prahy.
Nicméně lokalita Eliščiných lázní se při podrobnějším zkoumání ukazuje jako komplikovaná z hlediska dopravního napojení a výstavby na místě stávající parkové zeleně. Jedná se o již dostatečně turisticky navštěvovanou lokalitu a je otázkou, zda umístění epopeje
v této lokalitě nezpůsobuje další zátěž s ohledem na předpokládanou návštěvnost. Umístění Slovanské epopeje do místa stávajícího
parku může být i z hlediska všeobecného konsensu veřejnosti problematické.

41 bodů

50

Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

2

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					4
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					4
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

4

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

2

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

2

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

2

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby

51
o investiční náročnost			 4
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

24

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

4

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

3

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

4

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa

3

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

3

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem			

17

52

53

54

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

55

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

56

57

Vítkov
Parcelní číslo:		

411, 408/7

Velikost pozemku:		

66 405 m2

Územní plán:		

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy

Vlastník:			

Hlavní město Praha

Památková ochrana:

Ochranné pásmo památkové rezervace

			Park I. kategorie
Vlastnické břemeno:

Ne

LOKALITA
Vrch Vítkov s Národním památníkem reprezentujícím českou státnost, představuje charakteristickou součást pražského panoramatu.
Vegetační pokryv vrchu Vítkova i způsob jeho zapojení do městského organismu prošel složitým vývojem. Až do 2. poloviny 19. století to byl v podstatě odlesněný kopec nacházející se za městskými hradbami a využívaný pro sady a vinohrady. Rozlehlá hmota kopce
a strmé svahy představovaly prakticky nepřekonatelnou překážku i pro urbanizaci území Karlína a Žižkova a jeho pata místo pro
svedení významných železničních tratí. V rámci lokality bylo vybráno pro umístění Epopeje území severního svahu Vítkova, poblíž
hrany monumentální osy vedoucí od Národního památníku.
Přestože se jedná o celoměstsky zajímavou lokalitu kulturního a rekreačního charakteru, přístup pro pěší není díky složité topografii
území jednoduchý a rychlý. To může mít významně negativní vliv na návštěvnost nového objektu. Pokud se podíváme na vrch Vítkov
z koncepčního hlediska, je třeba rozvíjet jeho rekreační a kulturní potenciál velice citlivě. Zejména s ohledem na jeho pietní a duchovní charakter je třeba podporovat spíše aktivity přírodního charakteru. Samotný vrch by měl ve srovnání s hustou zástavbou na
jeho úpatí představovat útočiště pro meditaci, nedělní procházku v městské přírodě.

KOMENTÁŘ

Umístění Epopeje do této lokality je pro dostatečnou návštěvnost podmíněno výstavbou výtahu z v blízkosti ulice Thámova. Jedná se
o značnou finanční investici, u které lze očekávat náročný a zdlouhavý povolovací proces. Lokalita není optimálně napojena na dopravní infrastrukturu, nejbližší je stanice metra Křižíkova. I z hlediska orientace by byl pěší přístup poměrně složitý. Omezení týkající
se samotné výšky stavby predisponuje výrazně prostorově i samotnou expozici. V horní části severního úbočí vrchu Vítkova by se
případná stavba neměla promítat do siluety kopce, ani se nijak neuplatňovat v nejvyšší partii parku přiléhajícího k vrcholové aleji.

23 bodů

58

Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

1

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					2
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					2
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

1

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

1

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

1

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

1

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby

59
o investiční náročnost			 1
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

10

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

2

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

3

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

2

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé

o potenciál výrazného rozvoje místa

3

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

3

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem			

13

60

61

62

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

63

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

64

65

Vyšehrad
Parcelní číslo:		

106/1

Velikost pozemku:		

7 400 m2

Územní plán:		

ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy

Vlastník:			

Hlavní město Praha

Památková ochrana:

Národní kulturní památka, památková rezervace

Vlastnické břemeno:

Ne

LOKALITA
Vyšehrad je národní kulturní památkou. Jeho současná podoba byla významně zformována ve druhé pol. 19 stol. Je zajímavým vyhlídkovým místem a je atraktivní zejména díky své historii, která je spjata i s motivy Slovanské epopeje. Na Vyšehradském hřbitově,
který byl také založen díky činnosti vlasteneckého spolu Svatobor, se nalezá i hrob Alfonse Muchy. Lokalita Vyšehrad Cihelná brána
byla vytipována v rámci studentských prací. Nachází se v blízkosti Vyšehradského hřbitova, empírové Cihelné brány postavené v druhé pol. 19. stol. a podzemního sálu Gorlice. Pozemek je sice dosažitelný veřejnou dopravou, nicméně vzdálenost a komfort pěšího
přístupu není ideální. Přístup z metra Vyšehrad je v docházkové vzdálenosti nad 10 minut.
Tato lokalita nenabízí ve srovnání s ostatními další služby či doprovodný program, který by mohly celoročně podpořit návštěvnost
tohoto místa. Návštěvnost Epopeje by v této lokalitě nedosáhla za stávajících podmínek požadovaných hodnot. Vyšehrad představuje území, které je z hlediska programu stabilizované, kolem obytných bloků ulice Vratislavova nelze počítat s extenzivním rozvojem.
Proveditelnost výstavby je komplikovaná s ohledem na její památkovou ochranu, zejména na pravděpodobné nálezy archeologických
artefaktů nacházejících se na uvažované parcele. Dalším aspektem, který může mít výrazný vliv na proveditelnost záměru je obecný
konsensus odborníků i veřejnosti na výstavbu v této lokalitě, která je v územním plánu vedena jako parková plocha.

KOMENTÁŘ
Lokalita Vyšehrad představuje stabilizovaný urbánní celek, u kterého je vhodné posilovat především dočasné využití v podobě kulturních akcí. Umístění epopeje v této lokalitě negeneruje další rozvoj čtvrti. Nepřispívá k novému rozvoji v tom smyslu, že by se tato
stavba stala iniciátorem dalšího rozvoje a v návaznosti na ni by vznikaly další stavby podporující veřejný život pro celou lokalitu.
V neposlední řadě je lokalita národní kulturní památkou a novostavba by se jistě potýkala s mnohými překážkami v povolovacím
procesu.

21 bodů

66

Kritéria technická
Výběr kritérií, na základě kterých hodnotila pracovní skupina lokality, je založen na dvou hlediscích s ohledem na jednoduchou
přístupnost veřejnosti veřejnou dopravou a snadnou orientaci
v místě. Druhým hlediskem je proveditelnost, aby bylo možné
novou budovu postavit v co nejkratším čase za co nejjednodušších podmínek.

o regionální/mezinárodní spojení		

1

dostupnost mezinárodního/regionálního terminálu do 5 min pěší
chůze od objektu zastávky (rychlostí 3,6 km/hod.) byla vypočítána po síti pěších cest metodou vzdálenostní analýzy v prostředí
ArcGIS
							
						

o metro					1
dostupnost metra do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6
km/hod.); reálná vzdálenost byla vypočítána po síti pěších cest
metodou vzdálenostní analýzy v prostředí ArcGIS
							
						

o tramvaj					3
do 5 min pěší chůze od objektu (rychlostí 3,6 km/hod.) se nachází alespoň dvě zastávky tramvaje; více linek tramvajové dopravy
umožnuje lepší spojení do dané lokality a vypovídá o pohybu cestujících v daném území
							
						

o bezbariérovost přístupu			

1

bezbariérovost přístupu, snadnost a komfort pěší cesty a počet
přechodů od zastávky MHD je zásadním parametrem pro atraktivitu pěší chůze, oblíbenost a vnímání daného místa; z hlediska
potenciálního ohrožení bezpečnosti na cestě jsou brána v úvahu
i kolizní místa střetu chodce s ostatní dopravou
							
						

o nutnost změny územního plánu (ÚP)

1

záměr je podmíněn nutnou změnou územního plánu neboť mění
změnu funkčního využití území; změna územního plánu je jedním z faktorů, které mohou mít negativní vliv na dobu výstavby
							
						

o omezující podlažnost dle ÚP		

1

lokalita z hlediska povolovacích procesů nebude podmíněna výrazně nízkopodlažnou stavbou; údaj vyjadřuje intenzitu využití
území a s ní spjatá omezení na výstavbu nového objektu a tedy
i na jeho vnitřní uspořádání

o míra památkové ochrany			

1

lokalita nepodléhá výrazné památkové ochraně, podmínky
výstavby nejsou problematické; památková ochrana může zahrnovat v rámci vybraných lokalit omezení v rámci statutu nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, zóny či ochranného pásma; míra památkové ochrany má vliv na dobu výstavby

67
o investiční náročnost			 3
stavba objektu není před zahájením podmíněna velkými a náročnými investicemi; nejedná se o druhotné investice např. úpravy
veřejného prostoru, ale o takové investice, které je nezbytné
uskutečnit před samotnou výstavbou (např. v souvislosti s trasou
metra pod zamýšlenou stavbou) a mohou zkomplikovat výstavbu
v dané lokalitě

Celkem				

12

Kritéria
urbanisticko - architektonická
o centrální poloha 				

1

lokalita se nachází v rámci širšího centra tak, aby byla dobře
a jednoduše dostupná (zejména s ohledem na veřejnou dopravu
a pěší); zároveň množství turistů nemá významně negativní vliv
na již přetížené části centra města
						
						

o městotvorný potenciál 			

2

daná lokalita by měla pomoci významně rozvíjet lokalitu či čtvrť
a zvýšit její atraktivitu v mezinárodním měřítku a celkově napomoci zlepšit její image a potenciálně tak i obraz města
						
						

o orientace v místě 				

2

kritériem je snadný a rychlý přístup k objektu z veřejné dopravy
a orientace v lokalitě, a to zejména s ohledem na turisty, kteří
jsou v Praze poprvé					
				

o potenciál výrazného rozvoje místa

2

stavba objektu v daném místě působí inovativně a efektivně dotváří urbánní blok (ucelená část území lokality, tvořená souborem
pozemků, zpravidla ohraničená základním uličním prostorem);
případně je výrazným solitérem				
			
					

o pozitivní dopad na veřejný prostor

2

stavba objektu v daném místě dotváří, či zcela vytváří a vymezuje veřejný prostor (celoměstského významu); do budoucna se
bude jednat o často využívaný veřejný prostor s pobytovou funkcí
a okolním aktivovaným parterem
						

						

Celkem			

9

68

69

70

Docházková vzdálenost
5 min
10 min
15 min
20 min
≥ 25 min

71

Tramvajová zastávka
Mezinárodní spojení (autobusová/vlaková zastávka)
Stanice metra

72

Seznam obrazů Slovanské epopeje
Cyklus 1908-1928
01/ Slované v pravlasti 8,10 x 6,10 m
02/ Slavnost Svantovítova na Rujaně 8,10 x 6,10 m
03/ Zrušení nevolnictví na Rusi 8,10 x 6,10 m
04/ Bratrská škola v Ivančicích 8,10 x 6,10 m
05/ Hájení Sigetu proti Turkům Mikulášem Zrinským (1566) 8,10 x 6,10 m
06/ Kázání Mistra Jana Husa (1412) 8,10 x 6,10 m
07/ Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě (863-880) 8,10 x 6,10 m
08/ Po bitvě u Grunwaldu (1410) 6.10 x 4.05 m
09/ Car Simeon bulharský (889-927) 4,80 x 4,05 m
10/ Jan MIlíč z Kroměříže 4,05 x 6,20 m
11/ Schůzka na Křížkách (1419) 4,05 x 6,20 m
12/ Přemysl Otakar II., král železný a zlatý (1253-1278) 4,80 x 4,05 m
13/ Štěpán Dušan srbský a jeho korunovace (1346) 4,80 x 4,05 m
14/ Petr Chelčický 6,20 x 4,05 m
15/ Jan Ámos Komenský, učitel národů 6,20 x 4,05 m
16/ Mont Athos (Svatá hora) 4,80 x 4,05 m
17/ Po bitvě na Vítkově (1420) 4,80 x 4,05 m
18/ Jiří z Poděbrad, král obojího lidu (1458-1471) 4,80 x 4,05 m
19/ Přísaha „Omladiny“ 4,80 x 4,05 m
20/ Apotheosa z dějin Slovanstva 4,05 x 4,80 m
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