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ÚVOD

SVĚTLO PRO METRO
Metro tvoří stěžejní páteř dopravní infrastruktury města, s níž jsou 
spojená veřejná prostranství převážně pod zemským povrchem. 
Tento paralelním „svět“ je proto přirozeně bez denního světla. 
Osvětlení se zde stává jak primárním předpokladem pro funkci 
strategické městské stavby, tak nosným nástrojem pro modelaci 
prostoru, tvorby atmosféry a práci s psychologií cestujících. 
Světlo je v metru esenciální, může být efektní, inteligentní, 
udržitelné a také koncepční a výtvarné. 

KULTURNÍ A TECHNICKÝ KONTEXT
Rozhodnutí o vybudování hloubkové podzemní dráhy – metra, 
bylo učiněno vládou ČSSR v roce 1967. Od začátku bylo 
o tomto prostoru uvažováno nejen jako o užitkové dopravní 
síti, ale i jako o prostředí se společenskou funkcí estetického 
(ale i ideologického) působení na obrovské množství jejich 
každodenních uživatelů. Tato nebývalá pozornost věnována 
architektuře, estetice interiéru, jejich osvětlení, systému 
orientace, výtvarnému umění a designu nemá ve svém rozsahu 
a době vzniku v naší zemi obdoby. Na prvních úsecích metra 
vznikla po boku ideově obtěžkaných i celá řada mimořádně 
kvalitních avantgardních uměleckých děl, která ve své době 
představovala špičku evropského kulturního ledovce. Mezi nimi 
byl například technologicky revoluční světelný objekt v podhledu 
podchodu na Náměstí Míru z roku 1979 od Václava Cíglera. 
Dílo bylo výjimečné kvůli své schopnosti reagovat na intenzitu 
cestujících ve vestibulu. Objekt bohužel relativně brzy po své 
instalaci přestal fungovat, jelikož jeho obsluha a údržba byla 
v provozních podmínkách vestibulu metra příliš náročná. 

Metro vyžaduje robustní elementy, které vydrží prašné, větrné, 
teplotně proměnlivé prostředí, kde dochází k vandalismu a častým 
zásahům do okolních technologií. Ze zkušenosti tedy plyne, že 
dílo musí být nejen výtvarně, ale materiálově či technologicky 
velmi kvalitní a jednoduše opravitelné neodborným personálem. 

Díky přísným technickým a bezpečnostním normám, které do 
nedávna poskytovaly jen malou variabilitu svítidel schválených 
pro použití v metru, se postupem času přestalo v pražském metru 
se světlem kreativně pracovat. Se současným přechodem metra 
na LED technologie, se příležitosti pro nová svítidla a inteligentní 
a kreativní práci s nimi opět lehce rozšiřují.  Jelikož umění je 
často nositelem nových myšlenkových směrů, může i v případě 
výtvarné intervence ve stanici metra Florenc posunout téma 
světla jako nositele atmosféry a estetiky o úroveň dál.   

Obr. 1 Biometrický světelný objekt ve stanici metra Náměstí 
Míru na Náměstí Míru, Václav Cígler

Obr. 2 proměna světelných obrazců ve světelném objektu byla 
řízena podle množství procházejících osob, Václav Cígler
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ZÁMĚR

Galerie Hlavního Města Prahy

Vznik trvalého díla jako součást veřejné zakázky v rámci Programu 
umění pro město.

Dopravní podnik hl. m. Prahy 

Skrze tento projekt by DPP rád navázal na architektonické, 
umělecké a designérské hodnoty pražského metra. Stejně 
jako Komise Rady hl. m. Prahy vnímá, že součástí významných 
rekonstrukcí veřejných prostor metra nebo vzniku nových 
stanic by měla být i realizace site specific uměleckých děl, 
které formulují potřeby i vize současné doby. Soutěžní dialog 
je v tomto ohledu nejdemokratičtější způsob, jak umožnit vznik 
trvalých uměleckých hodnot v tomto specifickém prostředí. 

DPP předpokládá, že návrh bude nejen vycházet z kvalitních 
až revolučních projektů kdysi přítomných v pražském metru, 
pracovat se světlem, jeho intenzitou, barevností, reflexí, ale také 
odrážet dnešní společenská témata, estetiku a zůstane odkazem 
pro další generace.  

Následující kroky 

Soutěžní dialog „světlo pro metro“ je předstupeň / podklad pro 
jednání GHMP s Komisí Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném 
prostoru o následné realizaci vítězného návrhu. Pokud bude 
návrh komisí přijat včetně finančních závazků, bude následovat 
intenzivní koordinace mezi vítězem soutěžního dialogu 
a současným generálním dodavatelem rekonstrukce stropní 
desky Florenc C. V ideálním případě by byla synchronizace 
mezi slavnostním ukončením rekonstrukce stanice a odhalením 
uměleckého díla v roce 2026. 
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STANISLAVA BLAŽKOVÁ
 hlavní architektka ateliéru A8000. V ateliéru vede architektonické 
projekty od první skici až po jejich po otevření. Klade důraz na 
vedení s individuálním přístupem - hledání silných a slabých 
stránek každého člena týmu s cílem dosáhnout co nejlepšího 
výkonu. Charakterizuje ji záliba v experimentování se světlem 
a novými materiály.

POROTA
NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY

PAVEL KORBIČKAAbsolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 1998 
působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně 
(Ateliér sochařství 2; habilitace, 2012). Žije a pracuje v Brně. Jeho 
světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové 
kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho 
percepce.

MAXIM VELČOVSKÝJe český designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové. Vystavoval v Česku i ve světě a jeho práce jsou zařazeny 
ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina 
a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově 
a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje 
se především tvorbě ze skla a porcelánu. V současné době je kre-
ativním ředitelem společnosti Lasvit.

KATEŘINA HRONCOVÁ

NÁHRADNICE

Vystudovala architekturu na tehdy čerstvě založené Fakultě 
architektury na Univerzitě v Liberci, kde byl kladen silný důraz 
na kvalitu a koncept ateliérových projektů. V rámci studia 
se účastnila několika soutěží a stáží, například na Katedře 
architektury a Katedře grafiky na VŠVU v Bratislavě. Praxi získala 
v ateliéru Davida Krause Architektura a studiu Olgoj Chorchoj.
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ZÁVISLÁ ČÁST POROTY

ANNA ŠVARCHlavní architektka pražského metra

HANA TŘEŠTÍKOVÁZastupitelka hlavního města a místostarostka na Praze 7

ANNA GÜMPLOVÁAsistentka programu Umění pro město GMHP

Vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GMHP MARIE FOLTÝNOVÁ
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LOKALITA
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LOKALITA
FLORENC, BRÁNA DO MĚSTA
Název oblasti se objevil již v 15. století poté. Pravděpodobně 
souvisí s tím, že roku 1348 Karel IV. povolil Italům z Florencie 
při zakládání Nového Města usídlit se právě zde. Do zbourání 
městských hradeb tvořila Florenc skutečnou bránu do města. 
Vstupem do města je však tvoří dodnes, přilehlé autobusové 
nádraží Praha Florenc slouží především mezinárodním 
a dálkovým spojům. 

Přes Florenc vedla od roku 1945 Severní státní dráha z Msarykova 
nádraží až do Olomouce a od roku 1850 její další větev až do 
Drážďan. 

Stanice metra Florenc (do února 1990 Sokolovská) je jednou ze 
tří významných přestupních stanic ve městě, kde se Kříží trasy 
B a C. Trasa C z Florence (Sokolovské) na Kačerov je nejstarším 
úsekem pražského metra a byla otevřena v roce 1974. Přestup 
na Trasu B zde vznikl v roce 1985.. 

CHARAKTERISTIKA STANIC METRA 
FLORENC 
Florenc C 

Všech devět stanic I. úseku trasy C (Florenc – Kačerov) byly 
postaveny jako hloubené (svislé stěny a rovný strop). Pro 
stanice bylo vypracováno architektonické libreto, jehož principy 
jsou jednotná práce s prostorem, materiálem, osvětlením 
a designem. Pro stanice jsou v tomto úseku typické žulové dlažby, 
mramorové obklady stěn podchodů, vestibulů, stěn za kolejištěm 
a nástupištních pilířů, zavěšené lehké podhledy a geometricky 
koncipované osvětlení, jednotný informační systém i mobiliář. 
Suchá montáž prvků interiérů stanic byla ve své době téměř 
neznámý tudíž pokrokový postup. 

Florenc B

Stanice na trase B je trojlodní sloupová stanice, se zvýšenou 
střední lodí. Až do roku 1990 byla koncovou stanicí této trasy. 
Stěny stanice v prostoru nástupiště jsou obloženy glazovanými 
keramickými tvarovkami béžovo hnědého odstínu. Klenby 
staničních a přestupních tunelů tvoří charakteristické smaltové 
desky. Typickým designovým prvkem pro tento úsek jsou také 
masivní žluté sdružené nosiče osvětlení, které skýtalo jak světlo 
přímé, tak nepřímé - zbarvující bílé klenby tunelů. Ve stanici bylo 
rovněž použito nepřímé nasvícení pilířů, které se již delší dobu 
nepoužívalo jako zbytné a následně bylo nedávno odstraněno. 

Koncové stanice prvních úseků pražského metra jsou z pravidla 
vysoce dekorované, což platí jak pro Florenc C, ale i pro Florenc B.

VESTIBULY 
Florenc má dva vestibuly. Severní, je povrchový a je společný pro 
obě trasy metra. Jeví se jako součástí zástavby Karlína, nicméně 
se jedná o přízemní solitérní objekt, který bude výhledově 
integrován do kontextuálně typické hmoty urbanistického bloku. 

Jižní vestibul je podpovrchový a přímo navazuje na rozlehlý 
podchod pod křižovatkou Křižíková / Ke Štvanici. Tento 
podchod, který je primárním prostorem při vstupu do 
metra z mezinárodního autobusového nádraží ÚAN Florenc 

a v budoucnu pro rozsáhlý development brownfieldu 
Masarykova Nádraží, místem, pro které je určené toto zadání. 
Tento prostor skýtá nejen plnohodnotné urbanistické propojení 
lokality bez kolize s automobilovou dopravou, ale také obchodní 
vybavenost a v neposlední řadě, také rozlehlé dílo s názvem Bitva 
u Sokolova, která se pro dnešní dobu odehrává na hranicích 
Ruska s Ukrajinou.  

VÝTVARNÁ DÍLA VE STANICI FLORENC 
V podchodu tanice Florenc C (prostor určený pro vznik nového 
uměleckého díla) vznikla kamenná mozaika Bitva o Sokolovo od 
dvojice malířů Saura Ballardiniho a Oldřicha Oplta.  Díloreaguje 
přímo na původní název stanice. Mozaika znázorňuje 
abstrahované figury Československých vojáků, kteří se po boku 
Rudé armády zúčastnili boje o Sokolovo za druhé světové války. 
Legendární bitva byla důležitá pro českou kulturu z historických, 
politických i vojensko-strategických důvodů a minulý režim 
ji často využíval z propagandistických důvodů a vyvolával ve 
veřejném, mediálním a kulturním prostoru obrazy těchto 
událostí. Koncem února 1943 po mohutných ofenzívách Rudé 
armády došlo k zastavení jejího postupu. V prostoru ukrajinského 
Charkova neměli Sověti souvisle pokrytou frontu, čehož využili 
Němci a přešli v těchto místech do protiútoku. A právě zde se ve 
vesnici Sokolovo odehrála s útočícími jednotkami wehrmachtu 
bitva 1. čs. samostatného praporu pod vedením plukovníka 
Ludvíka Svobody, která se v letech 1968 až 1975 stal sedmým 
prezidentem Československa, tedy v letech, kdy byla mozaika 
realizována (1974). I když se názory na průběh bitvy a vojenské 
vedení československého praporu liší, a to jak mezi účastníky 
bitvy, tak historiky, v zásadě Českoslovenští vojáci za velkých 
ztrát a s prokazatelnou odvahou a sebeobětováním splnili svůj 
bojový úkol: nepustit Němce přes řeku Mžu. V průběhu tří dnů 
bitvy padlo a bylo zraněno na 500 nedostatečně vyzbrojených 
československých vojáků, kteří se postavili početně a technický 
vybavenější německé armádě. Je jisté, že jejich oběť přispěla 
k porážení fašismu v Evropě a osvobození Československa. Nejen 
z těchto ale i z umělecko-historických důvodů je třeba si řemeslně 
i umělecky velmi dobře zvládnutou mozaiku, kterou si autoři 
realizovali sami, respektovat. Dílo není formálně vytvořeno ve 
stylu socialistického realismu, jak bývá někdy milně popisováno, 
ale pro svoji až kubizující zkratku a avantgardní kompozici mluví 
jazykem pozdní či unavené moderny.  

Ke stanici Florenc B také patří funkční plastika „Radiohodiny“ 
(Rudolf Svoboda, 1985, ocel, měď) nazvaná také „Světový čas“ 
vznikla na základě vítězství ve výtvarné soutěži, do které byli 
vyzváni sochař Jan Hendrych a sochař Josef Vajce. Dílo reagovalo 
na výtvarné libreto stanice trasy B „Věda a technika pro rozvoj 
společnosti“. Objekt je 12metrovým ocelový dvojsloupem 
– orientačním bodem uprostřed volné plochy určené pro 
odpočinek před výstupem z metra a zároveň nosičem funkčních 
kulových měděných hodin a překlápěcích hodin s ukazatel 
času světových metropolí. Umělec se výtvarným zpracováním 
časoměru zabýval již dříve v neméně prestižní realizaci pro 
severní parkán Pražského hradu.

V rámci stavby stanice metra Sokolovská dnes Florenc B proběhla 
v okolí tehdejšího Městského muzea (dnes Muzea hl. m. Prahy) 
i úprava Švermových sadů, respektive z toho, co z parku zbylo po 
výstavbě magistrály. Park po dostavbě magistrály navrhl architekt 
Jiří Lasovský a malíř Martin Sladký jako jakýsi "obraz parku" 
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namalovaného z barevných lammenů na pěší cesty a jejich okolí. 
Vznikla zde hlavní trasa, vyvýšená nad okolní terén, doplněná 
několika drobnými architektonickými a sochařskými prvky. Mezi 
nimi navrhl Martnin Sladký také dvě kamenné mozaiky, z nichž 
jedna byla vytvořena jako fontána. Kruhová obruba z pískovce 
objímá mozaiku s květinovým motivem, kterou autor vyskládal 
z kamínků a valounků nasbíraných pod horou Říp. Cílem bylo 
nasimulovat park a zároveň evokovat zen budhistickou rajskou 
zahradu, jak bylo tehdy módní. Mozaika byla odstraněná 
na přelomu roku 2014-2015 při rekonstrukci chodníku před 
muzeem.

CHARAKTERISTIKA STANIC METRA 
FLORENC 
Florenc C - Jedná se o hloubenou stanici bez pilířů se stropem 
z prefabrikovaných nosníků, nad ním se nachází rozhlehlý vestibul 
s pasáží (místem záměru), spojující oba výstupy. Nástupiště je 
obloženo deskami z mramoru a liberecké žuly. 

Stanice na trase B je trojlodní sloupová stanice, se zvýšenou 
střední lodí. . Až do roku 1990 byla konečnou stanicí této 
trasy. Obklad prostoru do světlé výšky 2.5m tvoří keramické 
obklady v různých odstínech hnědé a béžové. Klenby staničních 
a přestupních tunelů tvoří desky Ekrona charakteristické pro 
stanice I. úseku trasy B. 

POVODNĚ 2002 
Velkou pohromou pro pražské metro byly povodně v roce 2002, 
jež způsobily zaplavení a poškození mnohých stanic, stejně jako 
jejich několikaměsíční uzavření. Z důvodu a tlaku na promptní 
a nízkonákladovou provozní obnovu se se od designových 
a zbytných detailů osvětlení upustilo. 
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Obr. 3 „Radiohodiny“ (Rudolf Svoboda, 1985, ocel, měď) 

Obr. 4 Část muralu od umělkyně Toy Box na vestibulu metra 
(2021) 

Obr. 5 Bitva o Sokolovo (Oldřich Oplt, Sauro Ballardini, 1974, kámen)
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Obr. 6 Zaplavená souprava metra při povodních 2002 

Obr. 7 Výstavba metra Florenc 

Obr. 8 Výstavba metra Florenc 

Obr. 9 Výstavba metra Florenc 
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SCHÉMATA ŘEŠENÍ
Světelný objekt(y) je proveden v rámci momentálně navrženého 
řešení podhledů a osvětlení podchodu.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěžního dialogu je návrh  uměleckého díla, 
které pracuje s tématem světla v podchodu stanice Florenc C. 
Tato pasáž je nejen frekventovanou urbanistickou křižovatkou 
v dynamicky se rozvíjejícím území na hranici historického centra 
Prahy, bránou do města pro regionální i zahraniční cestující 
používající MHD, ale také místem, které nese svůj silný historicko 
kulturní odkaz brutalistní architektury Pražského metra i jeho 
politicky motivovaných uměleckých děl.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor metra, který má řadu 
technických a bezpečnostních omezení bude při navrhování 
nutné zvolit takový přístup, který vůči nově zrekonstruovanému 
prostoru i samotnému procesu rekonstrukce vyjde naproti. 

Výtvarné dílo je doporučeno realizovat ve stropním podhledu.

Obr. 10

Obr. 12

Obr. 11
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SITUACE

SITUACE

Obr. 13 komerční jednotky na této fotografii budou v jiné formě, foto dokumentuje poslední stav komerčních jednotek před rekontrukcí

Obr. 14 komerční jednotky na této fotografii budou v jiné formě, foto dokumentuje poslední stav komerčních jednotek před rekontrukcí
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1.  21. 04. 2023 ŽÁDOST O ÚČAST (REGISTRACE)
Vypracovaná zadávací dokumentace a veškerá komunikace 
bude probíhat prostřednictvím elektronických prostředků, 
emailových adres, datových stránek a prostřednictvím elektro-
nického nástroje.

Žádost o účast (registrace) musí být podána v elektronické po-
době prostřednictvím TENDERARENY https://tenderarena.cz/
profily/ghm do 14:00, dne 21. 04. 2023.

NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST (REGISTRACE) - VYPLNĚNÁ PŘÍLOHA Č. 1:

PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO DIALOGU

V rámci I. workshopu proběhne prohlídka lokality a prezentace záměru zadavatele spojená s diskusí.

3.  18. 05. 2023 WORKSHOP I

4.  29. 06. 2023 WORKSHOP II 

V rámci workshopu II proběhne digitální prezentace rozpracovaných návrhů před komisí a experty.

5.  08.09.2023 ODEVZDÁNÍ NABÍDEK
Odevzdání nabídek do 08. 09. 2023, 14:00.

1.
ÚVODNÍ 
STRANA

+

2. ČESTNÉ PRO-
HLÁŠENÍ

Název studia/týmu
a vaše kontaktní údaje

Prokázání Splnění podmínek 
účasti - podepsané prohlášení

2.  05. 05. 2023 PROFESNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ ZAKÁZKY 
Účastníci, kteří splní podmínky definované v rámci Žádosti 
o účast (registraci), budou vyzvaní k podání Profesního přístupu 
k řešení zakázky. Odevzdání proběhne elektronicky prostřednic-
tvím TENDERARENA do 05. 05. 2023 do 14:00.

Účastníci popíší přístup k určeným aspektům řešení veřejné 
zakázky (1) ) kvalita uměleckého záměru; (2) kvalita konceptu 
technologického řešení. Každý doporučený přístup bude odů-
vodněn. 

Profesní přístup k řešení zakázky bude představovat sešit 
A3 vyplněný dle vzoru, který je Přílohou č. 3 této zadávací 
dokumentace. Každý aspekt návrhu bude na jedné 
dvoustránce, součástí budou fotografie či plány a schémata 
reálných příkladů uplatnění, vše v českém / anglickém jazyce. 
Z hlediska relevance je přitom podstatné, aby alespoň jedna 
osoba z autorského týmu dodavatele byla zároveň autorem 
nebo spoluautorem projektů použitých příkladů (ilustrací) 
stavby či jejich návrhů. 

Pro vysvětlení přístupu k určeným aspektům bude pro každý 
aspekt vybrán jeden projekt autorského týmu. Umělecká 
kvalita řešení tak bude popsána na jednom projektu a funkčně-
provozní členění na druhém projektu.

U každého projektu budou přiložena grafická zobrazení,  např. 
fotografie realizace a textový popis v rozsahu 1000 znaků 
včetně mezer. Předložené materiály by měly zprostředkovat 
ucelenou představu o kvalitě uměleckého záměru a konceptu 
technologického řešení.

NÁLEŽITOSTI K ODEVZDÁNÍ PROFESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ ZAKÁZKY:


