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Přispět k rozvoji města
Rozhovor s Jakubem Dybou, zástupcem investora projektu Staroměstská brána

R

Jak vznikl název Staroměstská brána?
Za myšlenkou znovuoživení lokality stojí
rodinná investiční kancelář R2G českých podnikatelů Oldřicha Šlemra, Pavla
Baudiše a Eduarda Kučery. Projekt pro
ně není jen investicí, ale hlavně možností
přispět k rozvoji města, odkud pocházejí.
Společně s autorem projektu, architektem
Markem Tichým z kanceláře TaK Architects, která se realizace ujala na základě
mezinárodní soutěže, jsme hledali spojení
odkazující k jejich přání vidět místo vzkvétat. Staroměstská brána symbolizuje náš
cíl vytvořit funkční a příjemný prostor,
který bude zvát ke vstupu – k posezení
u kávy, na lavičce, k procházce s dětmi.
Jakým způsobem toho chcete docílit?
Těch prvků je řada. Napříč prostranstvím
přibude zeleň v podobě keřů, travin
i stromů. Udržitelné zavlažování nových
stromořadí zajistí formát dešťové zahrady,
který přispívá k příjemnějšímu mikroklima-

Staroměstská brána
nabídne nový volnočasový
prostor

K

Konec Pařížské třídy zakrylo před několika týdny zelené oplocení.
Vedle probíhající rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental má být totiž
revitalizováno jeho širší okolí. Podrobnosti jsme zjišťovali.
Jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, za oplocením se intenzivně pracuje na opravě hotelu
a investor zároveň připravuje
obnovu jeho okolí. V tomto bodě
ještě stále běží proces schvalování. „Věříme, že okolí hotelu
bude sloužit místním obyvatelům,
studentům okolních škol i návštěvníkům Prahy, nikoli pouze provozu hotelu jako doposud,“ uvedl

Jakub Dyba, zástupce investora
projektu Staroměstská brána.
Projekt k tomuto účelu zpřístupní
rozsáhlé prostory. „Rádi bychom ve
prospěch veřejnosti otevřeli tisíce
metrů nového městského prostoru sahajícího od Bílkovy ulice přes náměstí
Miloše Formana až po Dvořákovo
nábřeží. Například z náměstí by
měla zmizet nepřístupná plocha pro
výduchy podzemních garáží a z velké

části i automobilová doprava. Naopak přibýt mají zeleň, vodní prvky,
městský mobiliář i obchody a služby,“
vyjmenoval Jakub Dyba.
V případě jakýchkoli dotazů k projektu
se neváhejte obracet na e-mail:
info@staromestskabrana.cz nebo na
Facebook či Instagram Staroměstská
brána. Během února navíc bude spuštěn
web www.staromestskabrana.cz. 

tu. Dalším je obnova pěších vazeb vytvářejících diagonálu mezi základní školou, Nemocnicí Na Františku a starým židovským
městem. Poslouží k tomu lávka k základní
škole na náměstí Curieových. O propojení
s řekou se postará úplně nová odpočinková
zóna s parkovými schody. Vznikne v místech, která byla dosud pro veřejnost nepřístupná. Díky zamýšlenému podchodu by
mělo být možné projít přímo na náplavku.
Chystáme i celkovou revitalizaci náměstí.

Jak má vypadat nová podoba
náměstí Miloše Formana?
Na náměstí, jehož více než pětinu nyní
zabírá nepřístupný betonový blok pro
vývody vzduchotechniky a rampy garáží,
vznikne parková zóna s trávníkem,
přírodním mlatovým povrchem, stromy,
lavičkami a systémem fontán. Vyrůst zde
má i prosklený objekt skrývající nezbytné
provozně-technické prvky komplexu.
Tvoří jen asi 8,5 procent nové plochy
náměstí a leží v ose ulice, kterou
přirozeně prodlužuje. To podtrhne
vysázení aleje stromů. Společně s halou
hotelu a doplňkovou stavbou směrem
k nábřeží nabídne nové obchody, služby
i gastronomii. Pod plochou náměstí znovu
otevřeme dvě patra zrekonstruovaných
parkovacích stání pro veřejnost. 
Text: (red)
Vizualizace: Archiv TaK Architects
Foto: Archiv R2G

Soutěž o knihu: Znáte Prahu 1?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili
pravidelnou soutěž, v níž si můžete
otestovat svůj pozorovací talent.
V každém čísle najdete jednu fotografii domu nebo jeho průčelí.
Vaším úkolem bude uhádnout, co je
to za dům a ve které ulici se nachází.
Tentokrát vám napovíme, že dům se
sochou se nachází v okolí Hradčan.
Správné odpovědi můžete posílat do
15. 2. 2022 na redakce@praha1.cz.
Výherce se už teď může těšit na knihu.

?

Správná odpověď z minulého čísla:
Na fotografii byl dům v Truhlářské
ulici 8, kde sídlí Středisko volného
času Jednička. Výhercem se stal
Zdeněk Ohlídal.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18, na něj čeká knížka
Bělorusko na cestě ke svobodě (vydala
Kniha Zlín), kterou napsaly Adéla
Dražanová a Tereza Šupová.
Blahopřejeme! 
Foto: Jaroslav Tatek

