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Věc: Podnět k uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže na řešení východního
předmostí Štefánikova mostu
Vážený pane náměstku,
Již několik let sledujeme snahu majitelů objektu na nároží Revoluční třídy a
ulice Lannovy na východním předmostí Štefánikova mostu o zhodnocení této parcely
demolicí historického novorenesančního domu a novostavbou. Nyní je příslušnými
orgány státní památkové péče projednávána studie architektky Evy Jiřičné, jíž
v předchozích pěti letech předcházely dva neúspěšné návrhy jiných architektonických
ateliérů.
Tápání a neúspěch těchto počinů podle našeho názoru vycházejí z nedořešení
širší urbanistické situace, kterou při veškeré snaze návrh dílčí stavby nemůže
překlenout. Ačkoliv jsou návrhy prezentovány jako pohledové zakončení fronty
Revoluční třídy, významně exponované od Vltavy i z protějšího svahu Letné, jde
pouze o subjektivní zájem majitele daného objektu bez zřetele ke kontextu a zájmům
celého předmostí. Není totiž vyloučeno, že plocha po zbořené budově Eliščiných lázní
blíže k řece by mohla být využita důstojnějším způsobem, než je tomu nyní, a spolu
s novým či upraveným dopravním řešením sloužit možná také k zástavbě. Potom by se
ovšem pohledový akcent ocitl v jiné poloze, než si představuje současný investor
novostavby, jejíž projednání s památkovými orgány dosud probíhá. Realizace
novostavby by naopak další koncepční řešení tohoto prostoru zkomplikovala.
Z uvedeného důvodu Vás, vážený pane náměstku, vybízíme, abyste se
v součinnosti s Vámi nyní řízeným Institutem plánování a rozvoje hlavního města
zasadil o vyhlášení architektonicko-urbanistické (koncepční či ideové) soutěže na
řešení východního předmostí Štefánikova mostu, jejíž výsledek by byl pro další
stavební vývoj této lokality určující. Pokud se k tomu rozhodnete, v což doufáme, rádi

bychom se spolupodíleli na formulaci či alespoň připomínkování soutěžních
podmínek, neboť lokalita se nachází na území Pražské památkové rezervace.
Tento podnět byl schválen na zasedání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
7. 1. 2015.
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