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Prohlášení k situaci okolo Libeňského mostu 

Libeňský most je třeba zachovat, situaci vyřeší urychlená výstavba mostu mezi 
Holešovicemi a Karlínem 

Libeňský most má trojí hodnotu. Jde o hodnotu estetickou: most je originální, avantgardní 
architekturou – dokládá, že v kulturnějších dobách byl i na užitkové dopravní stavby kladen 
nárok výtvarné kultivovanosti. Jde také o hodnotu historickou: most byl otevřen k 10. 
výročí vzniku Československé republiky a je s ní spojen svou identitou; právě letos 
budeme slavit výročí sté. A nakonec jde o hodnotu společenskou: most je významný pro 
nemalou část obyvatel hlavního města, kteří dlouhodobě dávají najevo, že jim záleží na 
jeho zachování.  

Hodnota je něco jiného než cena. Libeňský most tedy nelze redukovat jenom na částky 
v rozpočtu. O jeho zachování je třeba usilovat i při vyšších nákladech, než které by si 
vyžádala realizace nového mostu.  

Jsme si vědomi, že Rada hl. m. Prahy se nachází ve složité situaci: najít správné řešení 
aktuální situace není snadné. Věříme, že se o to vedení města zodpovědně snaží. Proto 
dáváme ke zvážení třetí variantu. Praha by dle našeho názoru měla urychleně připravit 
výstavbu dlouho diskutovaného mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.  

Zásadním kladem tohoto řešení je skutečnost, že rozsáhlá rekonstrukce čeká i Hlávkův 
most. Klíčové je v tuto chvíli zařídit náhradní spojení mezi Prahou 7 a Prahou 8. Pokud by 
došlo k uzavření obou stávajících mostů bez zajištění náhradního spojení, znamenalo by 
to dopravní katastrofu a paralýzu celé oblasti. 

Stavbou nového mostu zmizí tlak na rychlé řešení budoucího osudu Libeňského mostu. 
Do té doby je třeba Libeňský most dočasně opatřit podpěrami a zajistit jeho bezpečný 
provoz pro tramvaje, pěší a cyklisty. Nadále by mohla pokračovat diskuse o jeho hodnotě, 
stejně jako příprava radikální rekonstrukce pod vedením architekta Janákova věhlasu.  

Praha by jako město 21. století měla být schopna stavbu nového mostu realizovat 
v horizontu tří let. Žádá si to sice změnu územního plánu, ale její schválení má v rukou 
právě město. Praha má ke stavbě dostatek financí, dostatek odborníků i dostatek 
úředníků. Jedinou podmínkou je odhodlání a společná vůle.  
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