
 

 

Tomáš Jiránek, autorizovaný krajinářský architekt. Zakladatel společnosti New Visit (r. 2000). V roce 

1997 spoluzakladatel koncepce Správy krajiny komponovaného krajinářsko urbanistického díla 

Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Individuální člen Evropského fóra pro politiku 

architektury. Podporovatel politiky architektury – národního programu stavební kultury. Autor 

management plánů objektů památek UNESCO, člen vědecké rady Ministryně kultury pro témata 

architektury. Vítěz několika architektonických soutěží.  

Držitel ocenění Grand Prix Architektů 2007 za rekonstrukci zámeckého parku ve Ctěnicích (spolu s 

Davidem Prudíkem a kolegy) Projekt vybrán mezi krajinářskou cenu přehlídky Visegradské čtyřky (10 

děl za ČR). Akademií architektů nominován na Grand Prix 2008 za Centrální lázěnský park v 

Poděbradech (spolu s Markem Lehmannem a kolegy). 

Osobní motto:  

Město-lidé-krajina; zraněný vztah, který potřebuje zodpovědné vidění architektů a porozumění 

společnosti. Krajina je kulturní, nikoliv pouze agrární či ekologický koncept. Lidé v krajině bydlí, nejsou 

ani mimo, ani nad ní.  

 



VELIKONOČNÍ  ZPRÁVA HLAVNÍHO ARCHITEKTA REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA 

V PRAZE 1 

Tomáš Jiránek, 15. března 2013 

 

Těším se na nový Střelecký ostrov. Lépe snad starý ostrov v zašitém kabátě. Podstata a atmosféra 

zůstane stejná. Ta v říční mlze tajemná. Potvrzuje se nám, že obnovný zásah do Střeleckého ostrova 

byl důležitým a nutným rozhodnutím. Nejenom z pohledu vizuální kvality a atmosféry významného 

kulturně historického odkazu minulosti. Potvrdila se akutní nutnost zajistit celou řadu technických 

substancí parku, které mají podstatný vliv na fungování a existenci ostrova, včetně z daleka ne pouze 

restaurátorské obnovy Balšánkova schodiště z Mostu legií.  

Smyslem realizace projektu je vrátit Střeleckému ostrovu bezpečí a odpočinkovou noblesu pro 

návštěvníky parku. Péčí o dnešní vegetační kostru parku a doplněním nové generace zajistíme 

trvalost “hájové” atmosféry ostrova na Vltavě. Stromy ostrova jsou na vrcholu své životnosti a 

realizace projektu zajistí jejich udržitelnou existenci. Jde o podstatný odborný biotechnický zásah do 

celé vegetační struktury parku. Mnohokrát bylo řečeno, že jírovec maďal, také koňský kaštan lidově, 

se svou typickou vůní, květem a náladou nadále zůstane jistým znakem identity Střeleckého ostrova. 

Bylinné patro ostrova, tedy travnaté pobytové louky a přírodní břehy považujeme za koberec ostrova. 

Trávníky budou zavlažované říční vodou a zajistí kvalitu trávníků při náročném provozu na ostrově. 

Budou svobodným prostorem k „polehávání“. Záleželo nám na tom, aby voda k závlaze stromů a 

trávníků byla voda říční a „vracela“ se koloběhem zpět. Cesty, které byly doposud asfaltové a špatným 

provedením ničily kmeny stromů, budou přírodní. Místa, která je dobré mít „zpevněná“, například pro 

pohyb v zimě a za mokra, jsou kryta žulovou štětovou dlažbou. Drť v mlatu cest a kameny v plochách 

a obrubách jeden kámen jest. Štětové jsou dílem plochy pod mostními oblouky, před vstupem do 

hygienického zázemí parku pod schodištěm z mostu legií a cesty ke Spolkovému domu od schodiště 

či nově budovaného výtahu. Také plocha před Spolkovým domem je kryta mlatem a štětem. Novým 

prvkem bude výtah z mostu a na most. Věříme, že tato samozřejmá technická součást dnešního 

světa, zapadne maximálně jemným způsobem do života ostrova. Věříme, že se sžije dostatečně 

jemně a neokázale. Také tento prvek má být součástí příběhu cest lidí, příběhu vztahů mezi lidmi, 

městem a řekou. Přáli bychom si, aby i říční cesty více fungovaly. Ty návštěvní, ale i ty běžné denní. 

Uvidíme. Ostrov je jakýmsi „parníkem na Vltavě“, to si myslel již architekt Balšánek v roce 1903, který 

ostrov jako loď pro Prahu upravoval. I před touto dobou park intenzivně žil. Bude zde osazen nábytek, 

jehož kvalita umístění i provedení souvisí s kvalitou odpočinku a vnímání okolí. V neposlední řadě je 

kompletně zajištěna zcela nová instalace veřejného osvětlení. Tedy nová bude, ovšem s „povinnou 

tváří staropražských luceren“. Světelná scéna je pro nás důležitá, kromě bezpečnosti veřejného 

prostoru jde také o večerní atmosféru ostrova. Z pohledu ze břehů a také ta vnitřní. Museli jsme se 

potýkat s normativními pravidly pro veřejné osvětlení ve městě a věříme, že jsme divné normy udržely 

„na uzdě“ a park nebude přesvětlen. Nebude. Přidali jsme však podsvícené oba oblouky mezi třemi 

ostrovními pilíři Mostu legií. Nikoliv prioritně pro efekt, ale pro funkci. Oblouky si zaslouží život a 

stanou jemnou ozdobou večerní atmosféry Prahy. Nutno dodat, že kompletní elektroinstalace byly 

v naprosto dezolátním a životu nebezpečném stavu. Prostě byly přestárlé. Vzpomínám si na kabelové 

instalace pro letní akce na ostrově, „tekoucí“ korunami stromů z prostoru pod schodištěm. Dnes budou 

mít kulturní akce možnost napojení na nové energetické přípojky. Právě proto, aby nebylo nutné bát 

se o život účastníků akcí a byly zajištěny bezpečné příkony. Také součást kvalitního a přátelského 

života parku. Pro děti je navrženo herní zázemí. Tohle není prvek, o který bychom zcela bojovali. 

Raději bychom, aby děti považovali parky za prostor ke hrám a svým fantaziím. Chápeme však 

nutnost doby, že jde o dílek k pohodlí a atraktivitě. Věříme, že bez zbytečného efektu a tato dvě místa 

srostou s parkem přirozeně. Mohutné kamenné Balšánkovo schodiště, statická kotva středního pilíře 

celého mostu, který denně „vibruje“ pod enormním dopravním tlakem automobilové a tramvajové 

dopravy, bylo doposud v havarijním stavu. Je nejenom zásadně restaurováno, ale je zajištěna také 

podstatně poškozená statická funkce tělesa schodiště a tím také středního pilíře mostu. Interiéry 



prostoru pod mostem byly mokré protékající vodou netěsného schodiště, což kromě statických vad 

nedovolovalo opravit a rekonstruovat hygienické a energetické zázemí ostrova. Pod schodištěm 

budou funkční toalety pro návštěvníky parku a hygienické zázemí. Rehabilitace ostrova zajistí mimo 

jiné zcela novou kanalizační infrastrukturu. Od havarijní čerpací stanice, kterou jako ohavné nadzemní 

těleso pod obloukem mostu zcela zapustíme pod zem a bude vybavena novou technologií, až po 

náhradu kanalizačního vedení, které doposud bylo přilepeno jako „ozdoba“ krajního mostního pilíře. 

Kanalizace slouží nejenom celému objektu Spolkového domu s restaurací, ale je naprosto zásadní pro 

fungování hygienického zázemí parku. Ostrov prodělává také důležitou opravu břehového opevnění, 

kde hrozilo postupné rozpadání nejenom říční abrazí, ale také díky kořenům stromů. Opevnění je 

samozřejmou součástí existence ostrova. Odstraníme také objemné betonové těleso základu pro 

jakési transparenty socialismu. Raději ať je pryč, než mu „bude nalezena funkce“ někdy v budoucnu.              

Přesto, že jsme od počátku zahájení projekčních prací pro Městskou část Praha 1 přesvědčeni o 

naléhavosti obnoveného zásahu, musím vyjádřit názor, že stav ostrova je, snad již brzy „byl“, opravdu 

vážný. Jako architekt musím vyjádřit dík za soustředěnost a trpělivost, s jakou roky městská část vede 

záměr k cíli. V našich krátkých politických periodách v naší zemi to není zcela obvyklé.  


