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ROZIJODNUTI
Mirristerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče
určený ustanovením $ 2 odst. 1 zákona č. 20lI981 Sb', o státní památkové péči,ve znění
pozdějších předpisů'

prohlašuje

$ 2 odst. 1 a) zákona č. z0l1981 Sb., o Státní památkové péči,ve znění
pozdějších předpisů, soubor budov bývalého Nákladového nádražíŽižkov, sestávající z:
hlavní budovy nádražÍbez č. p. na pozemku parc. č. 4481/1' včetně pozemku parc.
č' 448111, budov vrátnic na pozemku parc.4475,4478, a oplocením na pozemku parc.
č' 4450ll
ít. Zižkov, Praha 3, za kulturní památku.
'k,
V tomto Ťízenídle š 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění' (dále jen správní řád) je účastnftemřízení vlastník všech staveb souboru - společnost
Českédráhy, a. s. se sídlem Nábřeží L. Sl'obody 1222, IIo 15 Praha I,IC 10994226, k:terou
zastupuje společnost Žižkov Station Development, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8. IČ28209915.
Nedílnou součástívýoku tohoto rozhodnutí je zákres umístění předmětné kulturní
památky do kopie katastrální mapy.
pod1e ustanovení

odůvodnění
Ministerstvo kultury na zák1adě podnětu Národního památkového ústavu' územního
odborného pracoviště v hl. městě Praze, zaháj|ro Íízenío proh1ášení souboru budov bývalého
Niíkladovóho nádraŽí Ž|Žkov. Soubor sestává z: hlavní budovy náďražíbez č. p. na pozemku
parc. č. 4481/1, spolu s pozemkem parc. č'.448ÍlÍ,k. ú. Žižkov, budov vrátnic na pozemku
parc.4415,44]8,445Ol1a oplocení na pozenku parc. č. 445OlI,k. i. Ž1žkov, Praha 3.
H]ar'ní budova nádraŽí sestává z administrativnítro kříd1a a dvou křídel překJadišt'.
Podél u1ice se dochova1o původníoplocení a dvě symetricky umístěnépůvodnívrátnice.
z nichŽ dnes sloužípouze vrátnice na pravé straně.
Hlavní budova nák1adového nádraŽí ŽiŽkov stojí na pravoúhlém půdoryse ve tvaru
písmene U a je tedy tvořena třemi křídly, která jsou spojena pouze v úrovni suterénu.

Prostřední - administrativní křídlo je orientováno podé1ně s uličníčárou u1ice Jana
Želivského v pruh1edu ulice olšanské.Toto křídlo je komponováno jako průnik tří fuanolů,
hlavní fasádu tvoří podélný dvoupatrový hrano1 o třech tÍaktech, vlevo za rrím mírně ustupuje
bíle hladce omítnutý třípatfový hranol, vpravo ustupuje ojeden trakt opět hladce omítnutý bílý
třípatrový hranol. H1avní _ uličnífasáda tohoto šestipod1ažníhokřídla (se dvěma podlažími
suterénu) je č1eněna horizontálními pásy oken v každémpatře' orámovaným na horní straně
tenkým omítaným pásem. Jednot]ivá okna jsou oddělena pilířky, vodorovná 1inie je
zdůrazněna tmavě červeným keramickým obk]adem, obklad je rovněŽ na bočníchfasádách
křídla. Polozapuštěný suterén je rovněž osvětlem pásem oken, členěným meziokenními pilíři.
V třítraktové dispozici je ve Středním traktu umístěna široká chodba Se vstupy do jednot1ivých
kanceláří, prostor chodby je osvětlen prosk1eným pásem pod Stropem, kterým do chodby
proniká v dostatečnémmnožstvídenní světlo z kanceláří. Hlavní schodiště je umístěno
uprostřed budovy vedle hlavního vstupu, dalšíschodiště jsou urnístěny po stlanách tohoto
Kídla a vystupují až do třetího patra'
Na administrativní kŤíd1o ko1mo navazují po obou stranách dvě rovnoběžná křídla
provozní - překladiště a sklady, uprostřed obou kříde1 jsou ko1eje s nakládacími
a vykládacími rampami. Křídla jsou konstrrrkčně spojena v úrovni suterénů,v úrovni
1. nadzemní podlaŽí již vystupují jako Samostatné budovy. V pásu mezi oběma provozními
křídly jsou nakládací rampy s ko1ejišti' podél provozních budov Zastřešené lehkou konstrukcí,
aby nepršelo na vykládané zboží.obdobně Zastřešené rampy lemují i vnější 1inii provozních
křídel. Fasáda v úrovni přízemínad rampami je obloŽena pásem tmavočervených dlaždic _
obdobně jako u administrativní budovy. Nosná konstrukce všech tří křídel je tvořena
železobetonovým skeletem s hřibovými sloupy, což zcela uvo1ňuje dispozici pro piizpůsobení
funkci. Provozní křídla na rozdíl od administrativního jsou čtyřtlaktová. Křídlo pro podej
zboŽí (levé) je čtýpodlažní,kŤídlo pro výdej zboží(vpravo) je rovněž čtyrpodlaŽní,v první
třetině od administrativní budovy však je opatřeno ještě jedním podlažímsuterénu, pÍo
skladování zboží,které potřebovalo chlad. obě křídla jsou navzájem spojena komunikačními
mosty Z ocelové přítrradové konstrukce, překlenujícími prostol kolejíšť.Hladce omítnuté
fasády jsou Veltikiilně č1eněny pásovými okny.
obě kříd1a jsou na ve1mi dlouhém obdé1némpůdoryse, horizontální linie je u kratšího
křídla pro podej členěna v pravide1ných úsecíchčtýrrri vystupujícími věŽemi vertikálních
komunikací, de1šíkřídlo pro výdej zboží1e obdobně č1eněno sedmi věžemi vertikálních
komunikací, vystupujícími nad úroveň střechy' v nichž jsou umístěna schodiště a výahy.
Před h]avním la'ídlem vpravo i vlevo symetricky umístěnéi symetricky řešené podél
uličníhochodnftu stojí budovy dvou vrátnic: přízemní, s h1adkou fasádou' členěnó delším
horizontá1ním pásem oken a navazující na lrránu s původním oplocením při uličnílinii.
objekty vrátnic a oplocení jsou navrŽeny v jednotném sty1u a doplňují architektonickou
kompozici hlavní budovy.

Národní památkový ústav, územníodborné pracoviště v hl. městě Praze' ve svém
stanovisku uvádí k historii objektu: ,objekt nádražíbyl postaven v leteclt l931-1937 podLe
projektu íng. K. Caívase a arch. V. Weise. (...) Koncepce postavení centrálního Nákladového
nádraží na Žižkově na pozemcích olšansbých velkostatků Červený dl'ůr, Direktorl<y
a Vápenlq, vznikla již ve 20. letech 20. století v rántci přestavby praiského iele1ničníl'Lou7lu.
Jednalo se o ruikladnou přestavbu rozplánovanoLt v celopražskén1' kontextu s cílent
racionalizace a optin1alízace nókladní dopraty a odl.el'Lčení dopralry osobní u všech zblých
praislcjch nádraií snúšenýcll.V první přípravné etapě hyla posÍavena ž'ele1ničníspojka
vedoucí z nádraží ve Vr'íovicíchvčetně rozstil'tlého katnenného obloukového viaduktu
v Malešicích v ttlici U nrze (t927)' Vlastn.í nádražína Žižkově ý prostoru bývalélto
Čen,enéhodvora bylo postaveno v období 27. 8. ]92B (zahájení) - t'íjerL 1935 jako první
stavba jednotnéln projektu železn.ičnícllpřestal,eb v Praze, do provozu byla uvedená 1. 3.
]936. Stavba, jejížntiklady se vyšplha$ na ]00 nil' Kč, byla ve své době nejntodenújšísvéln

druhu u nós a jednou z teclutologiclcy nejpokročilej šíchv el,ropsach souvislostech, svou
koncepcí a lrybavením se vyrovnala a v někteýclt ohledech překonala řadu n'Loderních
nákladoých nádraží předevšítn v Německu.
Celkové dísposice budov a kolejiště navrhl IrLg' Míroslav Chlumeclq, autor budnurí
úpravy železničníchzal'ízení v Praze, detailní plátly budov a architektonické l'ešerLíjsou dílem
ing' arclt. Vladimíra Weisse. Stavební práce provedla fa lng' V' Feigl' Českonoravská
sÍavební akc. spol. (konstrukce skladiště výdeje) a fa hg. Dr' Skorkovsbý (konstrukce skladíšt'
prodeje a správní budovy), 7ednické práce;fa Stnnd a Bellada.
obj ekt byt určen ke krtitkodobému skLadováttí a rychlému pohybu 7boží,zahrnuje
sklcldy, výdeje v přízemí a necl'tanisntus překládání přílno do ttáklaůtích autontobilů, dále
rovněž chladínry vybavené vzducllotechnikou situované v Suterénu a přístupové výtahy. objekt
nádraií je dokonalou realizací stavby' plně stavebně i funkčně propojující celý stavebrLí
koncept a organismus budovy' Je zároveň dokladen racionalizace proýozu' navazující na
vývoj tohoto typu' zejnléna na nákladové nódraží v Curychu z r. 1896 a řadu me1iválečných
realizací v py1'Op{ (pró.id'any, Lípsko, Mniclloll, Frankfurt, Mikin, Varšava). Novtnkou oproti
starším typůnt těcltto budov byly i patrové obj ekty Skladišť, propojené výtahy vč. suterénního
patra s propojujícínútunely' n'ekolidující s drážnínanipulací v přílemí objektu.
V rálnci funkcionalistické i industriální architektury je nádraží dokonalýnt
a mintot'ádně dochovarLým pt'íkladent nejtěsttějšílrc propojeni archiÍektonického řešení
a ýrazu s jeho funkcí a strojním vybavenínt, prorůstajícíntcelou budovu. Podobý princip se
uplantil rowúžu od roku 2001 chráněné kultumí památl<y: strojové kartotéky pii Ústal'u
sociálního labezpečenína Smíchově z druhé polovitty 30. let 20. století, tedy z téItožčasové]n
období. V tomto stltyslu je žižkovsknákladové nádražíjednou z nejzachovalej ších
a nejpronqšlenějších pražských i'ndustriáIních staveb' i ve středoevropském kontextu (srvn.
Katz ]937, str. 3: ,lrybudovaly československéstátní dráhy doposud jediné toho druhu
nádraží ve sn'edrtí Evropě"). V dokonalé podobě reprezentuje principy a řešení, kterych česká
archiÍektura v oblasti prttmyslovýCl1 staveb ve své době dosáhla."
Stanovisko definuje památkovou hodnotu: ,,Významná funkcionalistická stavba
technického určení,výra1rLě se uplatňující svou lunotovou kompozicí s vrátnicí a branou
i vlastnínt členěnítnfastidy objektů s týra4ýnt rozlišenínmateriáIů' Původní rozsah
i charakter budov je zachován bez výraaújšíchrušivých zásahů do původníclt
funkcionalisticbýclt budov. Přední meziválečná realizace stavby tohoÍo drultu v Praze" '

K návrhu Národního památkového ústavu připoji1 své stanovisko Klub za starou
Prahu, v dopíse ze dne 18.5. 2010, vněmž doporučuje prohlášení souboru za kulturní
památku. Jako důvod uvádí: ,,Nókladové nádraží Žižkov ie svýnl provoznínl. řešenítn zcela
jedinečnéa dnes představuje největší a nejlépe dochovanou funkcionalistickou průnq,slovou
budovtt v Praze'" Ye svém stanovisku mimo jiné uvádí:
,,Donmívánte se, že soubor budov žížkovskéltonákladového nódraží je důstojnýnt
reprezentantem kvaltt 'ftmkcionalistické industriáIní architektury, který nemá v Praze obdoby.
Jeho zaclnvání a vkonlponování do nové výstavby Žiikova pomůžeÍéÍočtvrti si 1achovat s'oji
půvoůtíint]ustriti]ltí nář. Nákladové nádraží Ž'ižko, novýnl využitítll a v novýc|t
'
urbanisticlých souvislostech můie být pro ntod.enlě se rozvíjejícíčnft hodnotným souborent,
kteÚ núžeorganiclq vytvořit její nolé přirozené Centrun. Praktické nložnosti llového využití
areálu se zachoyát'Lím budol,y v rLavrhovaném ro6ahu byLy prověřeny urbanistickou studií
(ing. arclt Jan Sedlók, 2005-2007 ), studií architektottíckou (ing. arch. Jaroslay Šafera ing.
na Školearchitektury
arch' oldřich Hájek, 2006) a také četlrýnxi pracemi studentsrc1'-'tlti
AVU (2003), FA a FSv Čvur pood-z007), ttktuáIně na Fakultcit fiir Architektur wtd
Rauntplanun g TU Wien.
Vedle zváženídále popsarLýcl'L kvali.t, ze kterjch zde stručně 7miňujetne zejnéna
jedinečl'Lost provolttílto řešen.ínádraží, bychont také rádi upolornili na skutečnost, že

Současná doba je do jisté míry přelolnová ý oblasti změny vnímd"ní lrcdnoty industriálních
objektů. Posutt nózorů odborué i širšíveřejnosti v oblasti oclrany industriáInícl'L objektů je
ntožnédokuntentovat Stále se rozvfiejícínt výzkunent a teoreticlcynt studient, 1aštítěl'Lýnt
Mezittárodnín'L ýborem pro obttovu industriálního dědictví TICCIH (srov. Cltarta
industriáIní]n dědicní z roku 2003), aktiyitami NPÚ gýzkunxný úkol 814()'Úaemní plošný
a oborový výz'kum industriáIního dědicní v rdntci výzkuntnélo záměru Ministersna kultury
Čn trxozsosz33304) i činnostíspecializot cLných akadetnicbých pracovišt' (VCPD FA
ČVt]T) Domnívánle se, ie ignorovóní fenonténu zntěny vnímóní inrJustrióll'tího děd'icní by
v pl'ípcldech tak ucelenýcll souborů, jabými jsou praiská nádraží obecn'ě, mohlo vést
k nenáyratné ztrátě, kterou je snad m.ožnépřirowtat k plošné asanaci praiského židovského
města na přelontu 19. a 20. století."
Mímo historii objektu dopis dá1e uvádí k popisu funkcí hlavní budovy nádraží:
,'Typologiclq je budova konlbinací halového nákladového nádražía etážovýcll skladišt'.
Provozttí budova (parc. č. 148]/1) nú dvě čtyřtraktová křídla se dvěma patry a dvěma
suterény, pl|ízeníje lemováno zastřešenýni vnitřními va7órlovými a vnějšímiautomobilovými
rantpanň. Jejich železobetonový skelet má hřibové stropy projektované na nosnost 2000
kg/m2. Křídla jsou sLoiena z nlodulů o sedmi polích, spojenýclt půIpoli s prosklenými
fasádami. Sel,erní křídLo, pro zbožívyváženéz Pralry, nxá těCl1to modulů šest, většíjiin.í, pro
zbožípřivážené osm, a dosahuje tak déIlry přes 350 nl. Provoz nádra|í probíhal oběma směry
ve dvou vertikálně oddělených věních, jednu provo1ovaly drálry' druhou soukromí dopravci.
Dróhy manipttlovaly zbožíz vagonů po vnitřnícl't rampách skrze přízemí skladišt' na rampy
vnější v ji|nínt křídle, v severním snúrem opačným. Dopravcůnt sloužila rampa uprostřed
kolejiště, na niž stojí deset ocelovýcll výtahovýclt vě|í, spojených lóvkami s hornínli dvěma
podlaiíni obou křídel skladišt', která byla dopravcůn pronajímána, stejně jako jejich
suterény. Tyto prostoly obsluhovaly výtahy v půlpolích,nava1ujícína příčnétunely pod
budovami i kolejištěm, ústícúnipo obvodu areálu' Spráuú budova (parc. č.4181/1) dvoupatroý pěti- až šestin'akt - je orientovanó kolnto na provol'ní křídla a souběžně s ulicí
Jana Želívského,ntó předsalenou fasádu zdobenou kabřincent. Aretíl c)oplňují dvě symetriclq
umístěné vrótnice (obě stojícína parc. č. 4450/1) před lllavní budovou. Všecltny stavby se
stylově řadí ke střídmé linií me1iváLečnéllo funkcionaLismu' "

Účastnft řízelí_ spoIečnost Českédrahy, a. s., nábřeží L. Svobody 1222, lrc 0O
Praha i, by1 o zahájení řízení vyrozuměn podle $ 3 odst. 2 zékona č' 20lI98] Sb., o státní
památkové péči,v p1atném znění (dá1e jen: o státní památkové péči)dopisem Ministerstva
kultury ze dne 5. 5. 2010. pod zn. MK-S 5205/2010 OPP.

Y Íízeníse vyjádřil na základě $ 3 odst. 1 ziíkona číslo20/1987 Sb., o státní
památkové péči,Magistrát hlavního města Prahy' odtlor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, který ve svém stanovisku ze dne 26' 5. 2010' č. j. MHMP
420622/2010Eb, nedoporučil prohlásit předmětný souboÍ za kulturní památku.
Ve svém stanovisku uvádí k památkové hodnotě souboru: ,'Žižkovskénákladové
nádraží nenú svou koncepcí v česlcjch zemíc]t srovnání. obvyklýn typent nákladovélto
nádraií byla průjezdná hala' knjícíprostor pro (rlňní) nunipulaci se zbožínt' Ži'žkoýská
stal,ba však zřejmě svýn'L dopravním řešenínz navázala na z'námé nákladové nódraží
v Cut1l3]1y, které roku ] 896 nal,rhnul h'Lg. Robert Moser na pťtdorysu tvaru dloultélto
U s administratiyní budovttu y čele. I zde, dotnitř lehbých halovýcll budov nořícícll jelto
křídla, vagony zajížděly,ale skrze pilol,itě unústěné vjezdy na jejich vnith1í straně, a nO
stranách l)nějšíCh probíhala v\'kládací rampa. Pro skladování potravin pak od přelomu
devaÍenáctého století v areáIecll nádraží stavěIa družstva zenlěděIců charakteristická etážová
sklctdiště, odvozenti z tradičníhotJpu sýpkJ, ale již. vybavená vnitřními ntechanicbýni
dopravnílq a ýentilátory.
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Typologiclq, tedy jako skladiště nava4tjícína autotttolzilovou dopravu, i konstrukčrLě,
užítínsn'opů na hřibových sloupech, je budova Nákladovéllo nádraží blízká dvěnta praiskýnt
stavbám, které jsou pamčLtkově cltáněrLy _ vet'ejnému skladišti v Holešovicként přístavu
architekta Františka Bartoše' dokončenému roku 1928, a časově následujícíntu poštovnín'Lu
skladišti ye Vysočanech z let 1931 1932 od Josefa Kalouse. Zmíněné hřibové konstrukce zďe
sltodně realizovala fimm Karla Skorkovskélto, pro kterou podobná řešení nayrlloval již roku
]g17 Stanislaý Bechyttě. Žižkovská stavba frulkce skladu a nákladovéllo ruidražíkontbinuje
a zároveň ntechanizuje. N ádraží se stalo zálry symbolen noderní československéželeznice.''
Jako důvod pro neprohlášení souboru za kulturní památku poté stanovisko uvádí:
,,Zachování areóIu v ro1saltu původnílto zóměru je neřešiteln1<nt úkoletn' objekty jsou sice
poměmě kvalitní ukázkou industriáIní arcllitektury své doby, ale svou hodnotu měly zejnéna
v době, kdy celý konplex byl funkční,resp. byl \)užívanýpro účely,pro které byl lytvořený.
Architektotlicko stavebrtí uspořádtiní areáIu velmi podstatným způsobem ontezují moinosÍ
budoucího ýyužitítohoto areálu. Proto' aby areál b|l navržen za nentovitou kulturní panátku,
by bylo nezbytné, aby byla z'achoyána fwtkčnícelisnost Íol'toto areálu, a to v maximální
aLrtenticitě yčetně tecllnickélto vybavení. Zaclnvání industriálního dědicní dle Charty
industritilnfuo dědictví závisí n'a udrženíÍunkčnícelistvosti dotčenéhocelku. Hodnota
a autenticiÍa průmyslovélokality se odstraněním strojního zařízení či jeho části mohou
výra7ně snížit."

Společnost Žižkov Station Development, a. s., za\oŽená účastníkemÍízerú_ a. s.
českédráhy a společností Sekyra Group, a. s. za účelemnového v1užitíúzemíbývalého
Niákladového r'ádÍažíz1žkov, zaslala svůj nesouhlas s prohlášením souboru za ku1turní
památku v dopise ze dne 3.6. 2010' adresovanóm ministru kultury a postoupeném jako
podklad v řízení. Jako důvod svóho nesouhlasu uvádí obtížnó komerční využitíbudovy
bývalého nádraŽí. Dá\e wádí, Že plány Hlavního města Prahy a Městské části Praha
3 předpok1ádají budovu zbořit a na jejín míStě postavit dopravní komunikaci _ tzv.
Jarovskou spojku.
K památkové hodnotě budovy dopis sděluje, že a. s. Z|žkov Station Development již
v roce 2007 nechala zpracovat stavebně historický průzkum staveb areálu Nákladového
nádražíŽ1žkov, pruzkum zhotovil PhDr. Jan Vojta a BcA. Václav Dvořák koncem roku
2007.IJvádí, Že tento pruzkum konstatuje, Že se ,,v případ.ě objektů Nákladového nádraží
Žižkov (aún.inistratiwúbttdova a objekty nódraií pro výdej a podej) jedná o významné obj ekty
funkcionalistické it'Ldusn"iólní architektury své doby. Zároveň ale konstatuje, že ýjimečno,st
těchto budov spočívalav logistickénl ř"ešení vykládlq a nakládlq zhoží_ jinýni slovy ve
funkčnosti a a lysoké organi7ační jednotě celku. Tecltrtol.ogické vybavení objektu i jelto
provo1ní ruiplň jsou nenávratně ztracen)), bez niclt jsou zachované budovy bc',hužel jen
nateriálouým reliktem bez tttyšlenkovélto náboje' Moskevsl<i clnrta, přijató Mezinárodním
výboren pro obntlvu it'tdustriáIníllo d.ědicní TICCH říká, že ,,zacll.ování industriálního
dědicní závisí na udrženíÍuttkčnícelistvosti' tudížzásahy prováděné v průmyslovélokalitě by
m.ěIy co nejvíce sledovat tento cíI. Hodnota a autenticita průmyslovélokality se mohou
výrazně snížit,pokud se odstraní strojní zař'ízen'í či jeho čó.sti nebo pokud budou zničery jiné
prvlry celku."

Na Žádost Ministerstva kultury poté a. s. ŽiŽko, Station Deve1opment 11. 8. 2010
zas1ala jako da1ší podk1ad v řízeníkopiii výše zmíněného stayebně historického průzkumu
celého areálu se všemi kolejišti i budovami od PhDr. J. Vojty a BcA. V. Dvořáka z roku 2007.
Tento pruzkum zahrnuje i kopie původníprojektové dokumentace hlavní budovy nádraží
a vrátnic. Průzkum dále uvádí da1šídetaily k logistickému systému celého arcáhl nádraŽí.
V závěrečném odstavci shmuje, že areál nákladovébo nádraŽí (tedy ce1ý roz1ehlý areál se
všemi kolejišti a budovami) je ,ýjimečrLýnt dokladen n,ořívosti, organizačních a technicttyaclt
dovedností třicárjch let' Kreatiyíta a mršIenka byla náplní architektoniclq pojatého celku,

kteý byl na

architektorLické úrovni třicáýclt let, stejně jako jeho komplexú podpůrné
technické vybavení." Uvádí, že v současnédobě se vlastní hodnota areáiu redukovala pouze
na hmotnou stránku původníhozáměru, budovy jsou nyní pouze reliktem býruďých časů
ajejich úžasnéprosperity. ',Bylct 7ničena funkčnícelistvost, nezbytné technické vy'bavení
a některé jeho čóSti, které ještě nyní existují _ jako např. výtahové yěže s nlostlcj v kolejiští _
jsou odsou7eny k zát'tíku. (.-.) Naplnění podmínek budottcího zachování areáIu (se všetni
kolejišti a budovami) nákladovéIlo nádraží Žižkov' přes jeho nesporné hodnoty, je
"
ne re cllis tíckétt ne us kute čnítelné.

Dne 30.6.2010 proběh]o za účastipracovnice Ministerstva kultury ohledání věci
přímo na místě, při němž pořídila aktuální fotodokumentaci všech věcí souboru a převzala
kopii č1ánku z dobového tisku, z doby uvedení budovy do provozu, popisujícíhopodrobně
technologické íunkce nádraží.

ÚčastníkÍízení_ Českédráhy, a. s. zas]al dne 1. 9. 2010 své stanovisko k řízení
v dopise ze dne 26.8. 2010, č' j. 10536/2010-031' vněmž vyj adiuje svůj nesouh1as
s proh1ášenínr souboru za kulturní památku. Jako důvod uvádí, že se zánikem provonl nádraží
,,byla definitivně ukončena ftnkčníCeliSNoSt a do současnosti se dochovaly pouze některé
části technickélto vybavení _ např. výtcthové věž.e, přemostění kolejiště, části půvoůú
tecltttologie v budovtich skladů (chladírny, mra{cí bol1, šnekovédopravnílq), které jsou však
ve velmi zchátralém, hal,arijnín a neoprclvitelném stavu a jsclu odsou1eny k zániku". Dále
stanor'isko uvádí, že z hlediska současných norem a platných předpisů není možnébudovy
využítjinak' než bylo jejich původníurčení,které však zanik]o spolu s provozem nádraŽí. Ke
svómu stanovisku přiložil účastníkřízeníposudek Prof. Ing. arch' Šlapety,DrSc., nazvaný
,'Posouzení komplexu budov nák]adov ého nádtaŽí Ž'žko, ,a ku]turní památku", datováno:
čeryenec 2010, a drá1e přiložil kopii výše uvedeného stavebně historického pruzkumu PhDr.
Jana Vojty a BcA. Václava Dvořlíka z roku 2007.
Prof. Ing. arch. Šlapeta se ve svém posouzení vyjadřuje k celému roz]ehlému areálu
-Zižkovského
nákladol'ého nádraŽí. Dospívá k tomuto závěru: ,,Z, hlediska zdravé urbanistické
strate7ie velkého a atraktivtlího území,které se tu nabízí,a které je velkou výzvou pro
architekty, městskou sprdvu, investory i obyvatele města, je zachování celélto areáIu naprosto
nereólné: vytvářelo by značnépřekážlq velkot1-sému konceptu nové 1ástavby, které by
problematická pctmátková hodnota bez původrtífunkce nemol a yyrovnat' ('..) Také
z ekonomického hlediska by bylcl rigorózní ochrana celého velmi rozsáhlého areáIu
nerentabilní a víc než problentatickó. Nedopot'ttčuji proto lápis areálu Nákladového nádraží
Praha-Žižkov do seznantu nemoviých památek."

Poradní orgán Ministerstva ku1tury - Komise Ministerstva kultury pro hodnocení
návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kultumí památku a ŽádosÍí na zrušení prohlášení
nemovitých věcí za kulturní památku na svém 8. jednání dne 7. 10. 2010 doporučila
prohlášení předmětného souborrr za ku]turní památku. Citujme ze zápistl'. ,, Komise po
yšestraruté a vyčerpávajícídiskusi jednom1,slltě dospěla k ruisledujícímuzávěru: soubor budov
,,
-, ;tt,-,
l'yvalého ntjdraŽí
Zižkov je 7cela vynikajícía i typologiclcy jedinečnou realizací v našeln
arcltitektotticként fondu. Architektura vznikla na 7ákladě prtljektů přednícll arcllitektů
a inženýrůobdobí 1. republilq a byla ve vynikajícíkvalitě realizována špičkovýnistavebními
.firmami. V1,soká architektonická i technická úroveň budov a jejich vybavení je dodnes
zachovtina, zčósti včetně pozůstatkůtechnologie. Celý areál má proto mimořádnou
dokumentární i architektonickou hodnotu a je působivým zpřítomněním vysoké úrovně naší
průmyslové a dopravní architektury 1. pol. 20. století. Výraznou hodnotou je i urbanísticlai
vazba na bezprostřední okolí a uličttísít', a proto zacll.ovól'tí souboru podstatně pomůže
k uc]rcvání pnorepublikové atmosfery výcltodní části Žižkova. Ačkoliv areál již není detší
dobu v}užíván k původní.futtkci, .je tecluticlý stav objektů pon'Lěrně velice dobrý' Na to

navazuie i nesporná užitná hodnota celého souboru pro širobý rejstřík m.ožnýclt funkcí, které
mohou být i výraaě kultunlího 4,pu. Rozsáhlé sklad.ovací prostory,, splňující ertréntní StcÚi.ck.é
požadavlq ntožtto v1l11!i7 pro dePozitáře kulturuícll itlstitucí' které trpí chroniclýnl
ned'ostatkenL tlepo7itdntícll prostor (ktlíhovny, archivy, sbírkovéiÍ1stituce apod.)' Vstupní
křídlo poslqtuje velmi kvalitttí prosÍory pro adn'LíllistraÍivu, pracoviště kulturníclt institucí
a r)alší. V případě, že by došlo k depozitárnínul využitíareálu, bylo by vh.odtté umístit zde
i pracoviště policie. Prostor wtitřníIn dvora s kovovýni konstrukcen'ti rámů a navážecích věží
je mintořádttě působivýnt techniclým prosíředím, jehož panútková a kulturní hodnota je
nespornó' Technologické vybavení ntusí zůstat zachoyáno. Sam.otný prosÍor b), bylo mož'no
vyuiít ku příkladu pro expozici kolejových vozidel' Navržené ř'ešení je plně v soul'rldu
s doporučením Me1inároúú organi1ace pro ochranu průmyslovéltodědictví (TICCIH).
In margíne předloženýctt posudkzi (shromážděných v řízení _ pozn. MK) konslatol,rlla
kom'ise, ie některé komparační zóllěry ý těChto posudcích vycházejí z nepocltopení specifiliy
dopravní architektut1 a nelze proÍo na ně brát zřetel. Z tol'toto ltlediska aní zóvět1 posudků
nel1e ptlvažovat za relevantní. Kon se jednoznačně dospěIa k závěru' že celý soubor vyka:'uje
takové l'Lodnoty, které nesporně zdůt'odňujíprol'Llášení kultumí památkou."

Dne 6. 10. 2010 zmocnil účastnftřízení - Českédráhy, a. s.' k zastupování v tomto
správnínt řízení spoJeČnost ZŽkov Starion Development. a. s.. se \ídlem Praha 8. Ke Štvanici
ó5Ó/3. PSČ l8ó 00, lČ 2820q9l5.
Účastník řízení by1 v souladu s Š36 odst. 3 správního řádu informován v dopise ze dne
18. 10. 2010, pod zn' MK-S 5205/2010 oPP o tom, Že j1Ž byly shromážděny všechrry
podklady pro rozhodnutí a byl vyzván, aby se vyj ádřil jak k nim, tak ke způsobu jejich
Zjištění, případně navrhl jejich dop1nění v zákonem stanovené 1hůtě. Této možnosti v1užil
a po seznámení s podkJady dne 26. I0. zuj zaslal Ministelstvu kultury své stanovisko.

Dne 12. 11. 2010 obdrželo Ministerstvo ku1tury stanovisko zástupce účastníka
Íízeni- společnosti Žižkov Station Deve|opment, a. s., v dopise ze dne 12. 11.2010'

v němž je vyjádřen nesouhlas s proh1ášením souboru za kulturní památku. Dopis namítá' Že
budova nádražíj e ,,7'cela vytriena ('..) z jakéhokoli u'bánního kontextu, nebol' celé související
územíproc].tází rozsóhlou funkčnía strukturólní proměnnou a transÍonnací". Dá1e dopis
poukazuje na skutečnost' Že nádraŽí ,,přestalo plnit svoji hospodát'skou a dopravní funkci".
Dopis dále uvádí ,'ve svént půl,odnínrozsaltu a podobě př'edstavovalo zásadní překážku
urbdnního vývoje celélto území, zejmérta brónilo př'irozet\é prostupnosti územía wtvářcní
souvislé měStské záStal,by ". Dopis dále opět sděluje, že urbanistická studie zadaná H1avním
nrěstem Praha a Městskou částíPraha 3 předpokládá budovu zbořit a na jejím místě postavit
dopravní komunikaci _ tzv. Jarovskou spojku. Dopis uvádí: ,,Realizace Jaroyské spojlq byla
zapracovárLa jako význarulý veřejný zájenl i do kottceptu nového Územní]to plánu hI. m.
Prahy, ke kterému lrydalo Ministerstvo kultut1 soultlasné stanovisko."
Dopis dáIe reaguje na stanovisko poradní korrrise Ministerstva kultury a článek
historika architektury PhDr. Zdeňka Lukeše, kde jsou uvedeny příklady ruzných moŽností
nového využitíhlavní budovy bývalého nákladového nádraŽí. Dopis vyj adřuje názor, Že na1ít
nové využitíje obtížné,neboť budova neodpovídá současným poŽadar'kům a vyjadřuje obavy
z budoucnosti případnó ku1tumí památky.
Dá1e se účastníkřízení vyj adřuje nesouhlas s konstatováním poradní komise
ministerstva, Že některé dflčízávěry v zaslaných posudcích vycházejí z nepochopení specifiky
dopravní architektury a ne1ze na ně brát zřetel. Vyjadřuj e zde domrrěnku, že účastnftemřízení
pred1ožené expertní posudky (Prof. Šlapety a stavebně historický pruzkum PhDr. Vojty
jejich výoje
á BcA. Dl'ořáka) naopak k jejich závěrum vedlo pochopení dopravních staveb'
a nárolcu. Uvedenýrnni dítčímizávěry účastníkÍízeníchápe ,'posouzení detailních řešení
a
rybavení objektu nákladového nádraží'resp. jelrc rtedocllování či vytržení

funkčního

bývalého 7ttntýšIeného konceptu", kÍetévedlo autory obou posudků k nedoporučeníareál
nádraží zachov al.
Závérem stanovisko konstatuj e, že budovy souboru Žižkovskéhonádražíby neměly
,, Stát v cestě doprayníntu a tu'banistickénlu ro:voji nejen Žižkova, ale celé Prahy" .

1

Během hodnocení Ministerstvo kultury zvážilo výše uvedené jednotlivě i ve vzájemných
souvislostech. Na začátku svého hodnocení Ministerstvo kultury konstatuje k ziikladní
námitce, kterou vyj adr'ova1 v pruběhu řízenínejen účastnftŤízení,nýbrŽ i Městská část Praha
3 a Útvar rozvoje Hlavního města Prahy - záméru hlavní budovu nádraží zbořit a na jejím
místě postavit tzv. Jarovskou spojku, Že předmětem tohoto řízeníje posouzerrí památkové
hodnoty předmětného souboru, niko1i posuzování dopravní situace města. Takové úvahy jsou
mímo rámec tohoto řízenía Ministelstvo ku1tury jako správní orgán na úseku státní
památkové péčeknim není kompetentní. Na okraj však dodáváme, že Útvat hlavního
architekta můžesvé plány předem konzultovat s odbomou organizací státní památkové péčeNárodním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hlavním městě Praze.
Ministerstvo kultury v Íízenípolle ověřilo' že jde o záměr, který není Zakotven v platném
územnímplánu' a požádalo přís1ušnésprávní orgány, aby v souladu s $ 57 a $64 zákona
č.500/2004 Sb., správní Íád, v Ťizeních, týkajícíchse předmětného souboru, vyčka1i
s rozhodnuúm, dokud nebude rozhodnuto o předběžné oÍázce y řízenío prohlášení věci za
ku1tumí památku.
K námitce uvedené zástupcem účastníkaÍízení,Že Ministerstvo kultury vydalo
souhlasné stanovisko ke konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy, uvádíme, že
Ministerstvo kultury se vyjádřilo pouze v rozsahu ustanovení $ 26, odst. 2, písm. 2 zákona
č.20lI981 Sb.' o státní památkové póči, v p1atném znění, který ptaví'. ,,tr4itlistersno kultury
uplatňuje stanovisko k politice územníItorozvoje a k zásadtinl územního rozvoje, a dále
stanovisko k územně plónovací dokumerLtaci pro území,ve kterém je památková rezelnace,
nebo nenovitá '-ěc nebo soubor nemoviých věcí zapsané nct Seznamu sýětoyého dědicní, a ve
vztahu k tomuto územíuplatňuje stanoyisko k vymezení zastavěnél'to území."Na Seznamu
světového dědíctví UNEsCo je zapsána Pražská památková rezervace, Ministerstvo kultury
Se pÍoto vyj ádři1o pouze ke změnám na územíPražsképamátkové rezervace. Není oprávněnó
vyj ádřit se k rozvoji územívně lezervace, tedy se v žádném případě nevyjadřovalo k územním
plánům Prahy 3 _ Žlžkova.

K námitce zástupce účastníkařízeníohledně moŽností vyuŽití budov souboru
Ministerstvo kultury uvádí, že toto Íízeníje vedeno za účelemzjištěnístávající památkové

hodnoty souboru, úvahy nad možným budoucím vyuŽitím budov jsou nad lámec tohoto řízení.
Není úko1em Ministelstva kultury zkourrrat, jaké jsou skutečnémožnosti (oproti domně1ým)
vyuŽití budov souboru. Nad rámec tohoto řízenívšak pro úplnou innformaci ur'ádíme, že
v uplynu1ých letech proběhla v rámci konferencí pořádaných Čvur v Praze a za přítomnosti
zahraníčníchexpertů obšímá odborná diskuse o konverzích a novém využitíindustriálních
památek, jejíŽ součástíby1y rovněŽ studie možného využití Žižkovského niíkladového nádraží,
vypracované studenty Fakulty architektury CVUT v Praze, které takové řešení ověřují.
Při posouzení památkové hodnoty souboru, které je předmětem tohoto řízení,
Ministerstvo kultury konstatovalo ve shodě s odborným stanoviskem Národního památkového
ústavu, stanoviskem Klubu Za Stalou Prahu, stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru ku1tury, památkové péčea cestovního ruchu, stanoviskem poradní komise
Ministerstva kultury, sloŽené z předních odbornftů památkové péče,a téŽ stavebně
historickým průzkumem PhDr. Vojty a BcA. Dvořáka, dodaným účastnftemÍízení,Že jde
bezesporu o ve své době významnou a jedinečnou funkcionalistickou stavbu technického
určení,postavenou v letech 1934-1931 pod1e projektu ing. K. Caivase a arch. V. Weise, která
je velmi dobře dochovaná' téměř intaktně. Dochovala se i značná část technologického
vybavení, které však není plně íunkční.

Dále Ministerstvo kultury konstatovalo, že v rámci funkcionalistické i industriální
architektury své doby představuje Niák]adové nádražíPraha _ Ž1žko, vskutku dokonalý
a mimořádně dochovaný příldad nejtěsnějšího propojeni architektonického řešení a výrazu
s jeho funkcí. Hlavrrí budova nádraŽí s oběma sk]adištními ki'ídly je architektonicky i stavebně
technicky rnimořádně ve1koryse a racionálně koncipovaná - veškeréfunkce nakládky,
vykládky i skladování na sebe účelněa důrnyslně navazovaly, suterény byly využity jako
ch1adírny, sk1ady pro sypké látky jsou propojeny vertikálně šnekovými shozy. Dochovala se
značná část původníhotechnologického zaÍízení,u kterého je dodnes na první poh1ed patrný
původníúčei.Areál nádraŽí nemá svou koncepcí na územíCeské republiky srovnání, jde
o jedinečný příklad, pozoruhodný nejen architekturou, ale také technickým řešením, včetně
solidní a nenarušenéželezobetonové konstrukce sk]adišť, kterou provedla stavební filma
Karla Skorkovského. Autentické dobové stavební detaily a interiórové vybavení jsou zčásti
dochované i u administrativní budovy, kancelářské pÍostory jsou prosvětleny pro
funkcionalistickou architekturu typickými pásovými okny, vnitřní dispozice je prostomá,
Světlá a přehledná' spojovací chodby ve Středním traktu mají dostatek denního světla
prosk1eným pásem ze svět1ých kance]áří. T1po1ogicky shodné funkcionalistické
administrativní budovy se stavěIy i řadu da1ších desetiletí, protože byly vysoce praktické
i estetické _ vyuŽitím denního svět1a i rýmickým střídáním horizontálních a vertikálních linií.
Všechny budovy souboru jsou kvalitní ukázkou funkcionalistické architektury sjejí
charakteristickou estetikou. Převládá horizontá]ní linie, kterou podtrhuje v u1ičnílinii původní
oplocení a budovy vrátnic, které nesou výrazné rysy funkcionalistické architektury _ p1oché
střechy, práce s ob1oukem, kubusy hmot. Ve shodě se stanoviskem poradní komise
ministelstva konstatujeme, Že výraznou hodnotou souboru je jeho urbanistická vazba na
bezprostřední okolí a u]ičnísíť,s propojující administrativní budovou, která se pručelím
obrací ke křižovatce Ve tvaru ,'T" podél utice Zelivského, proti mímě stoupající ulici
olšanská. Proti současnédvouproudé olšanskétídě je soubor umístěn v mímě vyosené
po1oze, centrální budova na tuto situaci vhodně reaguje asymetrickou kompozicí íasády
a hmotovým členěníkubusů administrativní části areá1u. Logicky ukončuje stoupající liníi
oIšanskétřídy a s1funi horizontálními 1iniemi vnášíprvek zklidnění do rušnékřižovatky.
V rámcí územíPrahy 3 - ŽiŽkov a uchor,ává výraznou stopu industriálního rozvoje ŽiŽkova
v období 1. repub1iky.
V rámci Českérepub1iky jde bezesporu o stavbu výjimečnékva1ity, některé posudky
stavbě přisuzují význam i v mezinárodním kontextu (např. stavebně historický pruzkum
dodaný účastníkemřízení uvádí' že v době svého vzniku š1o o ,,jeden z špičkových evropsl$cl't
projektů želeuičttílo1istlt1", Národní památkový ústav ve svém stanovisku uvádí a dokládá
uvedením dobových pramenů, že šlo o výjimečnou stavbu v rámci sřední Evropy, stanovisko
odboru kultury, turistického ruchu a památkové péčeMagistrátu Hl. m. Prahy uvádí
pravděpodobnou inspiraci řešením nákladového nádraží v Curychu.
Posudek Prof. Šlapety,předložený účastníkemřízení, k památkové hodnotě obj ektu
mnoho nesdě1uje' Autor zmíňuje bohatý výčet přík1adů historických nádraŽních budov pro
přepravu osob v Evropě' které po ztrátě své původní funkce buď získďy novou náplň nebo
by1y zbořeny. Sám však vzápětí konstatuje základní konstrukčníodlišnosti nádražních budov,
učených pro přepravu osob od budov sloužícíchpřepravě nák]adů' a tedy nemožnost srovnání.
Dále letmo zmiňuje různéslavné industriální Stavby téžedoby jako za1ímavépříklady ke
srovnání, jde však pouze o nahodi1ý výčet typologicky, slohově i dobově nekomparativních

něhoŽ není jasná úvaha autora. Autor pouze konstatuje vyššíči nižší
architektonickou úroveň, neuvádí však, jak ke stanovisku dospěl' a tato konstatování proto
působínahodile a subjektivně. Konstatování, že žiŽkovskéniíkladové nádraží má n|Žší
architektonickou úroveň' neŽli stavba' která je památkou UNESCO' je nevhodné' takové
srovnání by byto na míStě teprve tehdy, pokud by se zvaŽovďa nominace předmětného
souboru na zápis do seznamu Světovóho kulturního dědictví UNEsCo. Chybí zde vyjádřená
posuzujícíúvaha, skutečnékonkrétnísrovnání se srovnatelnými architektonickýrni

budov,

z

Iealizacemi obdobného typu ve své době a v regionu Střední Evropy, vybranými systematicky
a přehledně (sou zmíněny pouze dvě stavby, z toho jedna Ze seznamu UNESCO). Posudek je
zcela nepřesvědčivý, protože se míjís předmětem tohoto řízení - neposuzuje památkovou
hodnotu předrnětného souboru v jeho navrženém rozsahu.
Ministerstvo ku1tury rovněŽ konstatuje, že památková ochrana průmyslových staveb je
poměmě mIadým oborem, který si teprve nedávno vybudoval své místo mezi odbornou
veřejností. Posun ve vnímání prumyslové aIchitektury jako důležitésoučásti našeho
ku1turního dědictví odbornou i širšíveřejností postupně narůstá, jak potvrzuje i frekvence
odborných aktivit organizací zabýajících se památkovou ochranou, vznik nových studijních
oborů v rámci vysokoškolského studia a aktivní zapojení odbomých organizací v České
repubiice do činnosti meziniírodní organizace pro ocbranu průmys1ového dědictví TICCIH
(The lnternational Committee for Conservation of the lndustrial Heritage, za|. 1973
v konbridge ve Velké Británii)' která je vědeckým poradním partnelem Meziniárodní rady pro
památky a sídla (ICoMoS) oh1edně industriálnítro dědictví. Chafia idustriálního dědictví
TICCIH, která byla pr'ijata v Nižnim Tagi1u roku 2003 a na kterou se odvolává ve svých
závěrech stavebně historický pruzkum z roku 200'7 a na které rovněž staví jako na jediném
argumentu své nedoporučujícístanovisko odbor památkové péčeMagistrátu hl. m. Prahy,
doporučuje v co největší možnémíře uchovat funkčnícelistvost industriálních památek.
Ačko1i má její text pouze prokJamativní charakter, i tak z něj nelze vyr'odit, že neuchováli se
plně funkčníareá1 celého nákladového nádraŽí (cca 33 ha), nemá soubor vybraných
nejhodnotnějších staveb památkovou hodnotu. Stanovisko poradní komise MK, v nížzasedá
i odborný pracovník Výzkumného centra průmys1ového dědictví Fakulty architektury ČVUT
v Praze, který je členem výboru TICCIH' uvádí, Že navrŽené řešení - chránit soubor
v navrŽeném rozsahu staveb (uchovávajících část pevně zabudovaného techno1ogického
zaiízení)a pozemků, je plně v souladu s doporučenímMezinárodní organizace pro ochranu
prumyslového dědictví (TICCIH)'
Z těchto důvodůMinisterstvo kultury ve shodě s odborným stanoviskem Národního
památkového ústavu, ve shodě se Stanoviskem Klubu za starou Prahu a ve shodě se
stanoviskem své poradní komise dospělo k závěru, že předmětný soubor je mimořádně
kvalitním přft1adem funkcionalistické stavby technického určení,která se dochovala v dosti
technickou i architektonickou vyspě1ost industriá]ních
intaktní podobě. Dok-ládá
-vysokou
staveb na úzenrítehdejšíCeskoslovenskó republiky. Sp1ňuje tedy podmínky pro prohlášení
r'ěci za kulturní památku ve smyslu ustanovení $ 2 zákona č.20l1987 sb., o státní památkové
péči,ve znění pozdějších předpisů.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. I zákona č. 500/200.{ sb.'
správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručenírozklad' Lhůta pro
podání rozkladu počínáběžet podle $ 40 odst. l písm. a) správního řádu den následující po
dni, kdy by]o toto rozhodnutí dotučeno. Doručenípísemnosti upravuje Š23 a $ 24 správního
řádu' který stanoví, Že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastížen,rozhodnutí se uloŽí
v provozovně provozovatele poštovních s1už'eb. JestliŽe si adresát uložené rozhodnutí Ve lhůtě
10 dnů ode dne' kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních
s1uŽeb připraveno, nevyzvedne, povaŽuje se rozhodnutí pod1e $ 24 odst. 1 správního Ťádu za
doručenéposlednírn dnem této 1hůty (od tohoto dne běžíV tomto případě lhůta pro podání
rozk1adu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje $ 17 zákona č. 300i2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů' kteý rovněŽ stanoví
přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásíli se adresát
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do své datové schránky ve 1hůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posiedním dnem této 1hůty' o rozkladu proti tomuto

rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozk]ad se podává u Ministerstva ku1tury na výše
uvedenou adresu.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
v odboru památkové péčeMinisterstva kultury

V příloze: SituačníZákrcs do mapy katastru
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