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STANOVISKO 

k situaci Libeňského mostu 

 
 

Klub Za starou Prahu s překvapením zaznamenal, že pražský radní Petr Dolínek 

účelově obvinil ze zanedbání Libeňského mostu veřejnost a politiky, kteří léta usilují o 

jeho zachování. Současný havarijní stav mostu je přitom způsoben zejména tím, že 

radní Dolínek, který jej má v gesci, nerespektoval dva roky staré usnesení zastupitelstva, 

které jej k opravě mostu zavázalo. Dobrou zprávou naopak je, že havarijní stav se týká 

nepříliš cenných rámových partií mostu, zatímco unikátní obloukové části lze bez 

problémů opravit. 

 

Klub Za starou Prahu se kauzou Libeňského mostu zabývá již od roku 2005 a  byl 

jedním z podporovatelů petice, jejíž projednání v Zastupitelstvu HMP skončilo Usnesením 

ZHMP (viz příloha) z 25. 2. 2016, v němž je uloženo náměstkovi a radnímu pro dopravu 

Dolínkovi „zajištění urychlené opravy Libeňského mostu ve stávající šíři“. Zadání pan 

Dolínek nesplnil a v záplavě výmluv (rozhovory na Seznamu, DVTV a četné repliky na 

jednání Zastupitelstva HMP dne 25. 1. 2017) nyní bezskrupulózně obviňuje ze současné 

havarijní situace jak aktivisty, kteří petici za zachování a citlivou opravu Libeňského mostu 

připravili, tak komunální politiky, kteří je podporovali. Podle jeho názoru tak totiž zastavili 

přípravu stavby již vyprojektovaného nového mostu. V současné emocionálně vyhrocené 

situaci kolem uzavírky provozu na Libeňském mostě pak radní Dolínek přiznává, že usnesení 

zastupitelstva o opravě stávajícího tělesa mostu považoval za chybné. Zřejmě z toho důvodu 

jej ignoroval a urychlenou opravu a projekt citlivé generální obnovy mostu nezajistil.  

 

Příčinou současné havarijní uzavírky mostu jsou rámové konstrukce. V médiích, která 

o problémech mostu informují, je však vždy ilustračně prezentována jeho oblouková část nad 

řečištěm. Z hlediska pravdivosti informace by bylo vhodné tyto části mostu rozlišovat. 

Havarijní rámové konstrukce mohly být již dávno sneseny a nahrazeny replikou včetně 

chodníků a vyložených schodišť. Největší památkovou hodnotu mostu nacházíme 

v obloukové části nad řekou s dynamicky tvarovanými pilíři dle návrhu architekta Pavla 

Janáka, které evokují kubistické tvarosloví. Tato část mostu by měla být prohlášena kulturní 

památkou a při dobré vůli nic nebrání její citlivé opravě a dalšímu udržování tak, aby 

vyhověla jak kritériím kulturní památky, tak běžnému dopravnímu zatížení. 



Žádáme Zastupitelstvo hl. m. Prahy, média i občany, aby nepodléhali panice, kterou 

způsobila náhlá uzavírka mostu a která může vést ke zkratkovitému řešení ve prospěch 

demolice starého, výstavby nového mostu a k ignoranci významných kulturních hodnot.  

 

 

Praha, 29. 1. 2018 

 

 

 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v. r.   PhDr. Kateřina Bečková, v. r. 

Místopředseda Klubu Za starou Prahu  Předsedkyně Klubu Za starou Prahu 

 

 

Kontakt: 

Bečková: k.beckova@seznam.cz 

Biegel: biegel@seznam.cz  

 

 

 

Klub Za starou Prahu, z.s. 

Mostecká 1, 118 00 Praha 1, IDDS: ny4e65u 

E-mail:. zastarouprahu@seznam.cz, www.zastarouprahu.cz 

Návštěvní hodiny: středa 15-17,30 hod., tel. 257 530 599  
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