Program
9.00 - 9.15

Úvodní slovo

9.15 - 9.30

Činnost pracovní skupiny primátora hl. m. Prahy

9.30 -11.30

Soutěže na Staroměstskou radnici
Reflexe dosavadních soutěží

MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy
Doc. PhDr. Jiří Kotalík

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Uvažovaná dostavba radnice jako architektonická úloha
Prof. Ing. arch. Milan Pavlík; Prof. Akad. arch. Emil Přikryl

11.30 - 12.15

Současná optika
Strategie rozvoje centra města z pohledu potřeb jeho obyvatel
Ing. Petr Hejma, starosta městské části Praha 1

Sociologie místa
PhDr. Petr Kratochvíl, Ústav dějin umění ČAV

12.15 - 13.30

Oběd

13.30 - 16.00

Vize místa
Jaké by mělo být náměstí a radnice ?

Prof. Milan Knížák, Dr. A. generální ředitel NG Praha

Funkce radnice v organismu města 				
MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy
Pohled odjinud - zahraniční a domácí zkušenosti
vystoupení zahraničnchích účastníků

16.30 – 18.30

Hodnoty místa
Význam místa

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, ředitel Archivu hl. m. Prahy

Památkové hodnoty náměstí
PhDr. Kateřina Bečková, Museum hl. m. Prahy
Archeologický potenciál náměstí
PhDr.Zdeněk Dragoun, archeolog
Širší urbanistické souvislosti
PhDr. Jan Vojta, Ing. arch Jan Sedlák

20.00

Závěrečné setkání účastníků konference
v Brožíkově síni Staroměstské radnice

REVITALIZACE STAROMĚSTSKÉ RADNICE A OKOLÍ:
MOŽNOSTI A LIMITY
MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

THE REVITALISATION OF THE OLD TOWN HALL
AND SURROUNDING AREA: POSSIBILITIES AND LIMITS
INTERNATIONAL SPECIALIST CONFERENCE

22. září2009
Nová radnice
Mariánské náměstí 2, Praha 1
22nd September 2009
New Town Hall
Mariánské náměstí 2, Prague 1

Pořadatel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Organiser
THE PRAGUE CITY COUNCIL

Staroměstské náměstí spolu s Pražským hradem představují historicky nejvýznamnější místa Prahy.
Zde se často rozhodovalo o životně důležitých otázkách země; jsou to místa národní slávy, ale i dějiště
častých národních tragédií.Tato místa nemají výsostný význam jen v historii společensko politické, ale
také v ojedinělé historii stavebně architektonické a kulturní.

Mezinárodní odborná konference bude zaměřená především na perspektivy a představy o budoucí
podobě Staroměstského náměstí, včetně úvah o využití parcely na místě zbořeného křídla historické
radnice. Diskusní platforma je otevřená pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.

.

Together, Prague Castle and Old Town Square represent the historically most important locations in
Prague. It was here that decisions were often made that had a crucial impact on key questions concerning
this country. They are places of national glory, but also places where national tragedies occurred. They
are not only sites of paramount significance in socio-historical history, but also in the unique history of
architecture and culture.
This international specialist conference will focus primarily on the perspectives and ideas concerning the
future form of Old Town Square, including reflections on utilising the vacant area left by the demolished
wing of the historical town hall. The discussion platform is open to both specialists and the general
public alike.

