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= Mezník v rozvoji Prahy 7
Vltavská filharmonie 

IMPULS K PROM!N!
HOLE"OVIC/BUBN#

PRAHA 7 NOV$M KULTURN!
SPOLE%ENSK$M CENTREM
CELÉ METROPOLE

P&ÍSTUP K &ECE
BEZ BARIÉR

BENEFIT PRO
MÍSTNÍ SLU'BY

ZHODNOCENÍ
MÍSTA I OKOLÍ

DOMINANTA
CELÉ OBLASTI





Detailní anal!za

§ Odpov!dn" p#ístup k náro$nému projektu

§ Klí$ov" podklad pro rozhodnutí o dal%í etap! – architektonická sout!&

§ Definice mo&n"ch rizik 

§ Potvrzení vhodnosti místa

§ D'raz na ve#ejn" prostor (okolí budovy)

§ Ekonomika projektu (modely vlastnictví a provozování)

V SRPNU 2020 UZAV(ENA SMLOUVA
S KONSORCIEM VEDEN)M HENNING LARSEN

PRO" ?



§ Program: Jaké by m!lo b"t hlavní vyu#ití a stavební program Vltavské filharmonie?

§ Model rezidentury - jaké jsou mo#né modely: stagiona, jeden reziden$ní orchestr 
nebo více reziden$ních orchestr%?

§ Vlastnictví, provoz, financování: Jak"m zp%sobem bude Vltavská filharmonie 
provozována a financována? 

§ Architektura: Jak se m%#e Vltavská filharmonie stát dominantou 
unikátní pro Prahu, &R i Evropu?

Detailní anal!za ZADÁNÍ



Celé území Bubny – Zátory / projekt VF   



5 klí!ov"ch cíl#  Anal"za
1/ Dosáhnout !pi"kové úrovn# akustiky 

v hlavním koncertním sále 
a nabídnout nov$ a odli!n$ hudební 
pro%itek oproti stávajícím "esk$m 
koncertním sál&m

2/ Vytvo'it centrum hudebního %ivota 
v Praze: Kulturní centrum a katalyzátor 
transformace území Bubn&

3/ Vytvo'it pulzující místo s celodenním 
vyu%itím (24 hodin denn#, 7 dní 
v t$dnu)

4/ Co nejt#sn#ji propojit 
Vltavskou filharmonii s 'ekou 

5/ Zajistit dlouhodobou ekonomickou 
udr%itelnost projektu



Principy návrhu studie proveditelnosti

Autor: Henning Larsen, AEA, Buro Happold

PRVOT!ÍDNÍ HUDEBNÍ
ZÁ"ITEK

IDENTITA DYNAMICK# PROSTOR
PLN# ENERGIE

LIDSKÉ
M$!ÍTKO

PROPOJENÍ S VODOU
A PANORAMOU

Centrum hudebního
!ivota v Praze

Destinace pro místní
i zahrani"ní 
náv#t$vníky

Nep%etr!ité vyu!ití
flexibilních prostor& 
pro nejr&zn$j#í ú"ely

Místo pro setkávání
a p%íjemné setrvávání

Místo pro p%edstavení 
p%edností Prahy



Záv!ry studie           MÍSTO

§ VHODNÁ LOKALITA: Spojuje filharmonii  s dal!ími kulturními místy Prahy 

§ PROPOJENÍ S "EKOU: Priorita pro vytvo#ení nového $ivého spole%enského centra v%etn& venkovních prostor

§ BEZBARIÉROV' P"ÍSTUP K VOD(:  P#ekonání r)zné v*!kové úrovn&

§ PANORAMATICKÉ V'HLEDY: Na historické m&stské %tvrti a panorama Prahy

§ Iniciace rozvoje Prahy 7 (Bubny-Zátory), propojení s okolními %tvrt&mi 



P!íklady propojení filharmonie s !ekou



P!íklady propojení filharmonie s !ekou



3 SÁLY: 

§ Hlavní koncertní pro 1800 náv!t"vník#

§ Men!í sí$ pro 700 a víceú%elov& sál 
pro 500 osob + foyer slu'by. 

§ Zázemí, venkovní ve(ejn& prostor

Autor: Henning Larsen, AEA, Buro Happold

Záv!ry studie           DOPORU"EN# KONCEPT



Ukázka DR Koncerthuset, 
Koda!, Dánsko
(stejná kapacita hlavního sálu jako doporu!ení pro Prahu – 1800 divák")

Lepší 
foto

Harpa Concert Hall v Reykjavíku (kapacita 1800 divák", stejná jako návrh pro Prahu)



§ P!edpokládaná investice 6,1 miliard K! 
(v"etn# venkovních ploch a podzemního parkovi$t#)

§ Vlastní stavba 5,3 mld. K!, 750 milion% p!ípravná II. fáze 
(projektová dokumentace, plus náklady na arch. sout#&)

Vychází z anal'zy 25 koncertních sál% p!edev$ím v Evrop#, nap!. Pa!í&, Hamburk, Koda(, )ím, Lisabon, aj. 

Záv"ry studie           INVESTICE



§ DOPORU!ENÍ: Budova optimáln" ve vlastnictví m"sta  
(investorem m"sto, ve spolupráci s ním stát)

§ Mo#ná i varianta s privátním investorem

§ Pozitivní dopady: Vytvo$ení cca 4000 pracovních míst, da%ové p$íjmy, 
zhodnocení celého území Bubny-Zátory, p$íle#itost pro nové m"stské investice 
– vzniklé otev$ením mo#nosti stav"t na okolních pozemcích  

§ Na 1 investovanou korunu vychází koeficient zhodnocení 1,77

Záv!ry studie           EKONOMIKA



Vybrané záv!ry studie         PROVOZ 

§ Provozuje m!sto, p"ípadn! jím ovládaná spole#nost 

§ Variantn!: Provozuje orchestr/y s domovskou scénou v budov! VF a platí ro#ní poplatek m!stu

§ V$nosy z pronájmu prostor:  Restaurace, obchody, nahrávací studia, sály….

§ Optimáln! vyrovnané provozní hospoda"ení

§ Doporu#ení: V budov! sídlí alespo% jeden domovsk$ orchestr   

§ Náv&t!vnost:  Na základ! mezinárodního srovnání je odhadovaná ro#ní náv&t!vnost celé budovy a' 600.000 lidí. 



Ukázka vyu!ití venkovního prostoru: Nám"stí Performance Square, Sage Gateshead, Velká Británie



První fáze projektu         NAVÁZANÉ BODY
§ Studie základov!ch podmínek (Metroprojekt a.s.) 

§ Expertní posudek: vibrace a zalo"ení stavby (Nagata Acoustics)

§ Územní studie Hole#ovice Bubny (Pel$ák a partner architekti a ThomasMüllerIvanReinmann architekten GmbH)

§ Dopravní studie Hlávk%v most (Projekce dopravní Filip, s.r.o.)

§ Prov&'ení realizovatelnosti úrov(ového 'e#ení Antonínská x Bubenská (Dopravní podnik hl. m. Prahy)

§ Podjezd pod "el. tratí (Metroprojekt a.s.)

§ Zahájení jednání o rozvoji a koordinaci navazujícího území 

§ Zahájení jednání o majetkovém vyrovnávání 

§ Náb'e"í a lodní doprava 

§ Protipovod(ová ochrana 

§ Zm&na územního plánu Vltavská, Hole#ovice Bubny – Zátory Bubny



Aktuální stav projektu

§ Po rozhodnutí rady (15. 2. ) následn! projednáván v zastupitelstvu

§ Doporu"ení V#boru pro kulturu, v#stavnictví, cestovní ruch a zahrani"ní vztahy 
Zastupitelstva hl. m!sta Prahy i Komise Rady hl. m!sta Prahy pro vznik koncertního 
sálu pokra"ovat ve II. etap! 

§ Podpora nap$í" politick#m spektrem



!asov" harmonogram projektu


