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Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město

Léto pod viaduktem Karlín 2016

Léto pod viaduktem 2016, který na několik měsíců promění parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné 
prostředí pro trávení volného času. Projekt připravuje CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu), které 
se dlouhodobě věnuje proměně okolí Negrelliho viaduktu a novému využití  po plánované rekonstrukci viaduktu 
(2020). 

Projekt  Léto pod viaduktem 2016  navrhuje dočasné využití prostoru  „náměstíčka“ u Negrelliho viaduktu a pod jeho oblouky mezi ulicemi 
Křižíkova a Sokolovská. Cílem je zkvalitnit tento veřejný prostor v současné době fungující jako nekoordinované parkoviště.
Léto pod viaduktem v sobě zahrnuje dočasný provoz několika rekreačních sportovišť  a jejich zázemí, mobilní denní bistro s půjčovnou 
sportovního náčiní. Dočasný provoz je pod viaduktem plánován na konec června až do října 2016. Všechny aktivity jsou venkovního 
charakteru. Cílem projektu je zhodnocení prostředí v okolí viaduktu prostřednictvím aktivního trávení volného času. Pozitivem dočasného 
využití a oživení prostoru každodenními rekreačními činnostmi bude zlepšení problematického a neutěšeného stavu okolí Negrelliho 
viaduktu. Díky nové aktivní náplni tvořené samotnými obyvateli města se zvýší neformální kontrola místa a sníží kriminalita v okolí stavby.  
Nedílnou součástí bude i zvyšování informovanosti obyvatel o připravované rekonstrukci (2017-2020) a budoucím využití viaduktu.

  

Léto pod viaduktem - dočasné využítí CCEA MOBA
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Po dobu letních měsíců 2016  v prostoru karlínského viaduktu vzniknou dočasné místa sportovního i kulturního vyžití. Vedle viaduktu to bude 
hřiště pro plážový volejbal, multifunkční parket pro tanec, jógu, aerobik. Pod oblouky viaduktu budou instalovány pingpongové stoly, venkovní 
fitness, náčiní pro gymnastiku, basketbalový koš, trampolína, šachy a další stolní hry. Jeden z oblouků poslouží jako prostor pro šatny. Pro zpří-
jemnění sportovních aktivit vznikne v místě mobilní denní bistro, které bude rovněž zajišťovat zázemí a servis sportovního areálu. Bude sloužit 
jako půjčovna sportovního vybavení a dohled nad hřišti. Nedílnou součástí projektu bude kreativní program zahrnující turnaje, kurzy, odpolední  
koncerty nebo letní kino.  Kreativní program bude naplňován ve spolupráci se sportovními a kulturními organizacemi a vzdělávacími instituce-
mi Prahy. Vzhledem k čtyřměsíční době trvání akce dojde současně k testování potenciálu daného veřejného prostoru a možná transformace 
na náměstí. Na akci je zajištěn oficiální zábor s majitelem pozemku Magistrátem hl. město Praha. Negrelliho viadukt nabídne obyvatelům a 
návštěvníkům Prahy aktivní veřejný prostor. Stane se „živým infopointem“ plánované rekonstrukce a proměny. 

Současný stav viaduktu mezi ulicemi Křižíkova Skolovská 

Léto pod viaduktem  - dočasné využití červenec-říjen 2016

Léto pod viaduktem - dočasné využítí CCEA MOBA
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Nové využití  karlínského viaduktu 2020
Negrelliho viadukt je před rekonstrukcí, jejíž začátek se plánuje na březen 2017 a konec na rok 2020, a o jeho možném využití se posledních 
několik let vede konstruktivní diskuze iniciovaná CCEA, spolu s partnery z veřejného i soukromého sektoru. Léto pod viaduktem tak přirozeně 
navazuje na sled aktivit vedoucích k aktivnímu a kreativnímu využívání jedinečného městského prostoru okolo Negrelliho viaduktu ve formě 
kreativního inkubátoru.

Na genius loci místa poprvé upozornila v září 2013 tří denní akce CCEA  – Trať galerií, prostřednictvím uměleckých instalací ve spolupráci 
s  vybranými pražskými galeriemi a aktivit ukázala potenciál, který stavba a  její okolí skrývá. Poté došlo ke změně názoru hlavních aktérů 
dění okolo viaduktu, zejména SŽDC, které v té době připravovalo projekt na rekonstrukci. Změna spočívala v pojetí prostor pod oblouky po 
rekonstrukci. SŽDC, hl. m. Praha a MČ Praha 8 začaly skrytému potenciálu Negrelliho viaduktu věnovat pozornost. V roce 2014 CCEA spolu 
s Konsorciem pro Karlín uspořádalo řadu bilaterálních jednání se všemi zúčastněnými a prezentovalo projekt kreativního inkubátoru majitelům 
stavby a okolních objektů, odboru památkové péče a řadě dalších aktérů. Došlo rovněž ke změně ve vnímání rekonstrukce ze strany široké 
veřejnosti a média se rekonstrukci začala věnovat jakožto důležitému impulsu pro Karlín.

V současné době je nejkritičtějším místem viaduktu z hlediska sociálních vazeb, bezpečnosti a kriminality jeho část na karlínské straně. 
Kreativní inkubátor je plánován pod částmi viaduktu, jež po probíhající směně pozemků budou v majetku hl. města Prahy – karlínskou částí 
viaduktu a Hrabovskou spojkou. Na sympoziu Metamorfózy viaduktu ve střední Evropě 15. 1. 2015 organizovaném CCEA došlo ke shodě 
všech zúčastněných zástupců SŽDC, hl. města Prahy, ČD a dalších organizací na tom, že nejlepší náplní prostorů pod oblouky je vytvoření 
flexibilního programu, který by měl obsahovat kreativní aktivity, jako jsou umělecké dílny, kreativní kanceláře, hudební zkušebny, galerie, 
ateliérové prostory, služby lokálního charakteru – kadeřnictví, krejčovství –, kavárny či bistra. Podpořením této myšlenky vznikne nové 
významné kreativní centrum v blízkosti historického jádra města. Karlín se tak stane i turisty vyhledávanou destinací a kreativní inkubátor 
bude plnit kulturní poslání celoměstského významu. Kreativní inkubátor se stane generátorem změn nejen prostorů pod oblouky, ale rovněž 
nástrojem oživení a ekonomického zhodnocení části města, která je dnes zanedbaná, problémová a špatně kontrolovatelná.

nové využití po rekonstrukci , studie: CCEA MOBA

Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou spojující vltavské břehy, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě. Jedná se 
o jednu z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, postavenou v roce 1850, jako hlavní trať mezi Vídní – Prahou - Drážďany. 
Viadukt mezi Karlínem a Holešovicemi měří 1100 m. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, druhého nejstaršího pražského mostu, se má zahájit v roce 
2017. Rekonstrukce je ryze technického charakteru - zaměřuje se hlavně na železniční trať a opravy havarijního stavu stavby. I přesto, že se jedná o 
dobře připravenou rekonstrukci, se v tuto chvíli nepočítá s možností transformace a využitím prostoru pod viaduktem a okolo něj. Zavedeným světovým 
trendem a dobrou praxí je šetrné nakládání s významnými stavbami a  integrace historických inženýrských staveb do života města. Mění se jejich 
vnímání a koncepce oprav – z utilitárních bariér v plnohodnotné prvky veřejného prostoru, které přináší další přidanou hodnotu čtvrti a městu.
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Činnost CCEA – 19. - 21. 9. 2013 
Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt

Projekt otevřel téma prostoru pod karlínským viaduktem pro kulturu a pro město.
Mezi ulicemi Křižíkova a Sokolovská vyplnili oblouky Negrelliho viaduktu výstavy pražských 
galerií, prostor oživily koncerty, divadelní a taneční představení, dětské tvůrčí dílny, autorská 
čtení, přednášky a prohlídky okolí viaduktu vedené Richardem Bieglem a Vladimírem 518.

Cílem projektu CCEA bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a ověřit možnosti, jak 
jej začlenit do městského života. Trať galerií měla tři roviny - uměleckou interpretaci prostoru 
galeriemi, kurátory a umělci, dále to je dočasné otevření objektu veřejnosti spolu s jeho 
intenzivní přeměnou, která nahrazuje neživou vizualizaci experimentem. Třetí rovinou byly dva 
architektonické workshopy organizované paralelně s programem. Jeden workshop se zaměřením 
na nasvětlení staveb ve veřejném prostoru vedli experti z Philips, druhý architektonický ve 
spolupráci s ARCHIP o procesu proměny Negrelliho viaduktu vedli Patrik Hoffman (Atelier 
Hoffman) a Petr Lešek (Projektil). Cílem architektonického workshopu bylo najít pro náplň 
Negrelliho viadukt vhodný architektonicko-ekonomický model, který by nebyl postavený na 
standardním developerském principu. 

Podmínkou uměleckých 
instalací byla jen minimální 
úprava oblouků pro výstavní 
účely. Projektu se účastnili 
A.M.180 Gallery, Galerie 
Ferdinanda Baumanna, Divus, 
Drdova Gallery, Galerie Patricia 
Milano, NTK Gallery, Futura, 
MeetFactory a Tranzitdisplay. 
Kromě galerií vystupovali 
pod viaduktem další umělci, 
divadelníci a hudebníci jako 
kapely Střešovická kramle 
nebo Ruce naší Dory. Prague 
Modern Young a Ponec se 
představili ve společném 
vystoupení ImproVIAdukt. 
Závěrečný program zajistily 
Easterndaze presents – čtyři 
interpreti ze střední Evropy: 
Střed světa (CZ), S Olbricht, 
SILF (HU) a Shibuya Motors 
(SK).
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Činnost CCEA – 26. 7. – 10. 8. 2013
Otevřená scéna I. P. Pavlova

Dvoutýdenní akce na náměstí I. P. Pavlova byl hlavním projektem CCEA v roce 2013, který 
proběhl v Praze. Po dvouletém projektu Culburb, kdy se CCEA věnovalo aktivitám v suburbii 
hlavních měst střední Evropy (obci Psáry v Česku), jsme uspořádali přehlídku umění ve 
veřejném prostoru v centru města. Hlavní myšlenka, že se jedná o otevřenou scénu, na kterou 
se mohou hlásit hlásit umělci i v průběhu akce, se setkal s velkým ohlasem a na konci, kromě 
umělců zařazených do programu v předstihu, vystupovalo dalších na Otevřené scéně dalších 40 
účinkujících. Kromě několika výstav – fotografická výstava „Češi“ od polského autora Grzegorza 
Klatky a fotografickém workshopu vedeném Lukášem Ceterou – se hlavním vizuálním motivem 
stala velkoplošná malba Patrika Hábla. Akce byla velice dobře sledována v médiích jak masových, 
tak zaměřených na kuluturu a umění. 

Vytvořit atmosféru obývacího pokoje ve veřejném prostoru je sen každého, kdo veřejný prostor 
navrhuje, či zařizuje. Obývací pokoj - jakási veřejná část našich bytů, domů - se stal synonymem 
pro Otevřenou scénu. 

mezi 100 účinkujícími se na 
otevřené scéně představili:
Hra s ohněm - Tribo Fuego
Prague Modern - koncert
promítání filmu: Searching for 
Sugarman - Aerofilms
jóga - ProART Company
workshop: Fotit město - Lukáš 
Cetera
Šachový svaz ČR
turnaj ve stolním fotbale - 
Foosball
Flamenco - Companía Element
tanec - DanceLab
Kresba v pohybu, vizuální básně 
na iPadu - Tineola
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Činnost CCEA MOBA 2015-2014-2013
chronologický přehled

2015

AKUPUNKTURNÍ URBANISMUS / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Vysazení prvního stromu na Magistrále + založení Nadačního fondu Magistrála

PROHLÍDKA PRO VEŘEJNOST / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Brána Karlína - okolo viaduktu, Den architektury 2015

ORGANIZACE MEZINÁRODNÍCH ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ / PRAHA, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA
Kampus Albertov - Biocentrum Globcentrum
Budoucnost centra Brna

VÝSTAVA / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Negrelliho viadukt v rámci Open House Prague 2015

KNIHA / VÍDEŇ, RAKOUSKO
Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks (německy)

ORGANIZACE MZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE / CHÝNĚ, ČESKÁ REPUBLIKA
Nová škola Chýně

SYMPOSIUM / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Metamorfózy viaduktu ve střední Evropě

2014

VĚDECKÁ KONFERENCE + KNIHA / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Velkoměstské paláce. Model udržitelného rozvoje v centrech měst 

SYMPOSIUM + VÝSTAVA + PROMÍTÁNÍ FILMU / SARAJEVO, BOSNA A HERCEGOVINA
Maraton české architektury v Sarajevu 

VÝZKUM + VÝSTAVA / BENÁTKY, ITÁLIE
Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks
Kolaterální událost 14. mezinárodní výstavy architektury – La Biennale di Venezia 

VEŘEJNÁ DEBATA / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Czech Unfinished / Česko nedokončené

PREZENTACE + MEMORANDUM / PLZEŇ, ČESKÁ REPUBLIKA
OTTA - Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání

2013

ORGANIZACE MZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Komunitní centrum H55

POP-UP URBANISMUS + VÝSTAVA + KULTURNÍ UDÁLOST / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Trať galerií, Praha – Karlín – viadukt

ORGANIZACE MZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE / PSÁRY, ČESKÁ REPUBLIKA
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

POP-UP URBANISMUS + KULTURNÍ UDÁLOST / PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
Magistrála = Nová pražská třída, Otevřená scéna I. P. Pavlova

VÝZKUM + AKUPUNKTURNÍ URBANISMUS + UMĚLECKÝ AKTIVISMUS
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE / LUBLAŇ, SLOVINSKO
Culburb - Forum Urban Acupuncture


