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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 8

Najdete nás na
www.vase8.cz
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Hlavní město Praha se domluvilo s ma-
jiteli pozemků ČSAD Praha Holding
a Masaryk Station Development

a společně za podpory Institutu plánování
a rozvoje vyhlásili mezinárodní urbanistic-
kou soutěž s názvem Florenc 21. Do 26. dub -
na mohou týmy architektů, urbanistů, kra-
jinářů a dopravních expertů z celého světa
zasílat přihlášky do soutěže. Odborná mezi-
národní porota z nich vybere pět týmů, které

se soutěže zúčastní. Lokalita pražské Flo-
rence je v současné chvíli zanedbanou částí
hlavního města.

„Již v minulosti bylo na toto území zpra-
cováno několik urbanistických studií, avšak
nedošlo u nich k dostatečně široké shodě
všech ak térů. Právě proto jsme s klíčovými
vlastní ky v území dospěli k názoru, že nej-
lepším řešením bude uspořádat mezinárodní
urbanistickou soutěž, která navrhne jeho bu-

Florenc se dočká nové podoby.
Určí ji vítěz mezinárodní urbanistické soutěže

Florenc 21 – tak se jmenuje mezinárodní urbanistická soutěž,
jejíž vítěz dá novou tvář části pražského centra, kde je
významný dopravní uzel i největší brownfield přímo ve
středu metropole. Soutěže se zúčastní celkem pět týmů
architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních expertů
z celého světa.
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doucí podo bu,“ řekl první náměstek praž-
ského primátora Petr Hlaváček.

Porota expertů
V porotě zasednou špičky světové archi-

tektury, jako je Winy Maas, zakladatel kan-
celáře MVRDV, či slavný holandský urbanista
Kees Christiaanse, jehož kancelář KCAP se
podílela na oslavované čtvrti HafenCity
v Ham burku. V porotě je i Matthew Car-
mona, profesor urbanismu z londýnského
The Bartlett, který se zabývá nejen takzva-
ným place makingem, ale i tím, jak co nej-
efektivněji zorganizovat urbanistickou sou-
těž, což není v globálních městech
s množstvím protichůdných zájmů jednodu-
ché.

„Získat do poroty soutěže tyto evropské
hvězdy bylo náročné. Chceme však vyslat

pokračování na straně 2
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.

SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

Florenc se dočká nové podoby...
jasný signál, že Praha klade na tuto soutěž
velký důraz a velká jména v porotě by měla
přilákat ty nejzkušenější světové architekty
a urbanisty, aby se soutěže zúčastnili,“ řekl
Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan,
která je organizátorem soutěže.

Kromě zvučných jmen v porotě bylo třeba
alokovat i adekvátní částku na odměny, která
dosahuje téměř 12 milionů korun. Náklady
na soutěž, které se celkově blíží částce 20 mi-
lionů korun, nesou na základě dohody s hlav-
ním městem hlavní vlastníci řešeného území,
tedy ČSAD Praha Holding a Masaryk Station
Development.

Výsledek na podzim
Soutěžní týmy by měly do návrhu spojit

řadu již schválených projektů v území. Jsou
to například plánované rekonstrukce ulic Na
Poříčí a Na Florenci, modernizace železniční
stanice Praha – Masarykovo nádraží s pře-
střešením kolejiště, v současnosti již reali-
zovaný projekt Florenc Gate v ulici Křižíkova

nebo dva objekty podél ulice Na Florenci na-
vržené kanceláří Zaha Hadid Architects,
které již mají vydaná povolení. S urbanistic-
kým návrhem Zaha Hadid Architects se však
již pro Florenc nepočítá. Hlavní město věří,
že právě mezinárodní urbanistická soutěž
Florenc 21 dá vzniknout novému všeobecně
vítanému návrhu, který bude naplňovat i cíle
hlavního města v oblasti udržitelné mobility
a adaptace na klimatickou změnu.

Výsledek soutěže, který bude sloužit jako
podklad pro změnu územního plánu, bude
znám na podzim tohoto roku. V porotě kro -
mě zmíněných zahraničních expertů zased-
nou i přední čeští urbanisté, architekti, do-
pravní specialisté nebo městští plánovači.

Okolí klíčového autobusového nádraží,
které dnes tvoří několik transformačních
ploch, jež neslouží svému původnímu účelu,

trpí zejména bariérami v prostoru, nejasným
vymezením zástavby, nevzhlednými veřej-
nými prostranstvími i absencí kvalitní zele -
ně. Mezinárodní soutěžní workshop navrhne
uspořádání celého území a zapojí do procesu
všechny zainteresované aktéry v čele s hlav-
ním městem, městskými částmi Praha 1
a Pra ha 8 nebo Institutem plánování a roz-
voje.

Urbanistická studie pak například stanoví
rozsah zástavby, funkční využití prostoru či
budoucí podobu veřejného prostoru.

dokončení za strany 1

Historie Florence
■ Svůj název nese již od 15. století, pa -
trně po komunitě italských řemeslníků
z Florencie, kterým Karel IV. při zakládání
Nového Města v roce 1348 dovolil usadit
se v těchto místech.
■ Do 70. let 20. století sem jezdíval vlak,
ale hlavního významu nabylo především
autobusové nádraží, kam směřují mezi-
národní i dálkové spoje.

Těšíte se na novou podobu Florence?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p8-florenc
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Poslední únorový týden od-
startovala dlouho připra-
vovaná stavba – zpevnění

bezmotorové komunikace A2 na
Rohanském ostrově. Cyklostez -
ka A2 je hlavní cyklotrasou ve-
doucí po pravém břehu Vltavy,

která propojuje centrum Prahy
s okrajem města.

V Praze 8 vede po celé délce
břehu této městské části. V rámci
stavby bude vyměněn nevhodný
mlatový povrch za asfaltový, také
dojde k rozšíření komunikace na

Ulice Čertův vršek je v těch -
to dnech rekonstruována
do podoby takzvané obyt -

né zóny. V ní slouží celý profil
komu nikace primárně pro pěší
provoz, chodci mají absolutní
před nost a vozidla se zde musí
pohybovat se zvýšenou opatrnos -
tí maximální rychlostí 20 km/h.
Přesto bude vizuálně zachován
původní chodník se zámkovou
dlažbou, ohraničený žulovým ob-
rubníkem a asfaltová vozovka.

Celá rekonstrukce je koordi-
načně poměrně komplikovaná
a způsobí dočasná omezení
v ulici, včetně zamezení vjezdů
a výjezdů ze soukromých pozem -
ků. Rekonstrukce je rozdělena do
sedmi etap, kde v 1. až 6. eta pě
bude vždy část ulice uzavřena
pro stavební práce a zbytek ulice
zůstane průjezdný a přístupný.
V rámci poslední etapy dojde ke
krátkodobému celkovému zne-

průjezdnění ulice. Práce byly za-
hájeny 5. dubna a kompletně
dokon čeny budou 17. června. Po-
stupují od ústí ulice Čertův vršek
do ulice Na Stráži směrem na ko-
nec této slepé ulice. Pěší průchod
ulicí, stejně jako i přístup k ne-
movitostem, bude po celou dobu
rekonstrukce v rám ci všech sed -
mi etap zachován.

Na Rohanském ostrově
probíhá rekonstrukce cyklostezky 

Dopravní omezení
Čertova vršku

čtyři metry a doplnění veřejného
osvětlení. Jedná se o úsek mezi
Libeňským mostem a osou ulice
Šaldova, celkem asfalt pokryje
asi jeden kilometr dlouhý úsek.
Stavba bude hotova v průběhu le-
tošního května, v závislosti na
klimatických podmínkách.

Prioritou městské části bylo,
aby Rohanský ostrov zůstal i po
dobu výstavby nadále průjezdný
a průchozí. Proto cyklisté i chod -
ci mohou využít objízdnou trasu,
která je vyznačena šipkami.

Městská část připravuje vý-
měnu povrchu i ve zbylé části
této cyklostezky na Rohanském
ostrově v navazujícím úseku až
k Negrelliho viaduktu, která je
v současné době v projektové pří-
pravě.



servis

5www.vase8.cz

Vaše 8. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 8, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 24004, Ročník II, vychází měsíčně, Datum vydání dubnového čísla 12. 4. 2021
Příjem inzerce: David Janoušek, david.janousek@a11.cz, tel.: 728 323 707
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 2. 5. 2021, časopis vychází 10. 5. 2021

ZD
R

O
J 

PR
A

H
A

 8

Velkoobjemové
kontejnery

Svoz bioodpadu

13. 4. 14.00–18.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
14. 4. 13.00–17.00 Klecanská x Na Ládví Kobylisy
14. 4. 13.00–17.00 Kubíkova Kobylisy
14. 4. 14.00–18.00 Havránkova x Šimůnkova Kobylisy
15. 4. 13.00–17.00 Kubišova x Gabčíkova Libeň
15. 4. 14.00–18.00 Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy
16. 4. 13.00–17.00 Mazurská Bohnice
16. 4. 14.00–18.00 Na Vartě Libeň
17. 4. 8.00–12.00 Na Žertvách x Vacínova Libeň
17. 4. 9.00–13.00 Nad Popelářkou x Nad strání Troja
19. 4. 13.00–17.00 Kubišova x Pod Vlachovkou Libeň
19. 4. 13.00–17.00 Na Pecích x Chaberská Kobylisy
19. 4. 14.00–18.00 Prosecká x Františka Kadlece Libeň
19. 4. 15.00–19.00 Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy
20. 4. 13.00–17.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
20. 4. 14.00–18.00 Pernerova x Lyčkovo náměstí Karlín
20. 4. 15.00–19.00 Křivenická x Čimická Libeň
21. 4. 13.00–17.00 Na Dlážděnce x U Sloupu Troja
22. 4. 13.00–17.00 Braunerova x Konšelská Libeň
22. 4. 13.00–17.00 Nekvasilova Karlín
22. 4. 14.00–18.00 Pernerova x Kubova Karlín
22. 4. 15.00–19.00 U Pekařky Troja
23. 4. 13.00–17.00 Valčíkova x Na Truhlářce Libeň
23. 4. 13.00–17.00 Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň
23. 4. 14.00–18.00 Pobřežní x U Nádražní Lávky Karlín
26. 4. 13.00–17.00 V Zahradách x Na Sypkém Libeň
26. 4. 13.00–17.00 V Zámcích (u domu 51 / 64) Bohnice
26. 4. 14.00–18.00 Drahorádov Střížkov
27. 4. 13.00–17.00 Dolejškova x U Slovank Libeň
27. 4. 14.00–18.00 Řešovská x Zelenohorská Bohnice
28. 4. 13.00–17.00 Chaberská x Líbeznická Kobylisy
28. 4. 13.00–17.00 K Haltýři x Velká skála Troja
28. 4. 14.00–18.00 Pekařova x Jestřebická Libeň
28. 4. 15.00–19.00 Ratibořská x Radomská Bohnice
29. 4. 13.00–17.00 Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy
29. 4. 14.00–18.00 Havlínova x Pohnertova Bohnice
29. 4. 15.00–19.00 Pod Vod. Věží x Nad Mazankou Libeň
30. 4. 13.00–17.00 Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň
30. 4. 14.00–18.00 Služská x Přemyšlenská Kobylisy
30. 4. 15.00–19.00 Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy

12. 4. 14.00–18.00 Modřínová x Javorová Kobylisy
15. 4. 13.00–17.00 Střížkovská 64 Libeň
16. 4. 13.00–17.00 Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Kobylisy
17. 4. 8.00–12.00 Nad Popelářkou 177/12 Troja
17. 4. 10.00–14.00 Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň
18. 4. 9.00–12.00 Kandertova západní konec Libeň
20. 4. 13.00–17.00 Na Hranicích x Kočova Bohnice
21. 4. 13.00–17.00 K Mlýnu x Chorušická Čimice
21. 4. 14.00–18.00 Fořtova x Okořská Čimice
21. 4. 15.00–19.00 Pernerova x Sovova Karlín
23. 4. 15.00–19.00 Na Dílcích Libeň
25. 4. 13.00–16.00 Kubišova x S. K. Neumanna Libeň
26. 4. 15.00–19.00 Přemyšlenská x Chaberská Kobylisy
27. 4. 13.00–17.00 V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice
29. 4. 13.00–17.00 Přívorská x Hanzlíkova Čimice
30. 4. 13.00–17.00 U Pekařky x Pod Bání Libeň

Uvedená místa přistavení
kontejnerů jsou pouze
orientační. Skutečné umí -

s tění přistavení kontejneru se
může na základě aktuální situ-
ace v dané ulici, lokalitě lišit až
o několik desítek metrů. Přesné
informace podá dispečink společ-
nosti Ipodec – Čisté město na te-
lefonu 724 240 941 od 7.00 do
18.00 hodin. 

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. Do VOK ne-
lze odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad, bioodpad,
sta vební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

Řádková inzerce ve Vaše 8 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

Bioodpad je organická, v pů -
dě rozložitelná hmota,
kte rá v sobě váže spousty

živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy. Me -

zi bioodpad patří listí, trá va, ple-
vel, zbytky ovoce, zeleni ny, čajo -
vé sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, větve, dřev ní štěp -
ka z větv, hlína z květináčů atd.
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