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ÚvOdní slOvO

V nadcházejících dvanácti měsících čeká město Čelákovice jedna z největších a nejdůležitějších staveb-
ních akcí v jejich historii. Revitalizace náměstí 5. května má městu po téměř sto letech vrátit opravdo-
vé náměstí. Reprezentativní a přirozený střed města, prostor pro konání městských akcí, tradiční místo 
k  setkávání, nedělním procházkám a relaxaci. Stavba náměstí má pro stávající i budoucí život ve městě 
zásadní význam, připravili jsme proto tuto publikaci, ve které Vám projekt, jeho vývoj i finální podobu 
představujeme.

K začátku stavby vedla dlouhá cesta. Náměstí 5. května, jak ho známe dnes, je výsledkem úsilí našich 
předků. Definitivní podobu náměstí mu v roce 1937 vtiskl místní Okrašlovací a zahrádkářský spolek. 
Náměstím procházela historie našeho města. Stával zde měšťanský pivovar, v době protektorátu po 
něm pochodovali nacisté, v roce 1945 a 1968 tudy projížděly tanky Sovětské armády a v roce 1989 se 
demonstrovalo a cinkalo klíči za klidné předání moci a tzv. sametovou revoluci. A přesně tak, jak šel čas, 
podepsal se za těch posledních 70 let jeho zub i na našem náměstí.

Všem, kteří pomáhali v přípravách projektu – a nebylo jich málo – tedy patří velký a upřímný dík. Nyní 
začínáme další fázi projektu, tu nejdůležitější a nejnáročnější. Od čar na papíře a správních řízení spouš-
tíme vlastní realizaci. Tato realizace bude trvat rok, ale věřím, že po měsících bláta, prachu a hluku bu-
deme mít opět důstojné náměstí a místo, které ožije, stejně jako tomu bylo za první republiky. Počítáme 
s pravidelnými akcemi typu farmářských trhů, koncertů v rámci Čelákovického kulturního léta či již tra-
dičními akcemi, jako je například rozsvícení vánočního stromu. 

Předem chci proto poprosit o trpělivost a pochopení u našich občanů. Tato velká stavba nebude jedno-
duchá, ale společně ji zvládneme, protože spolupráce dělá divy…

Josef Pátek, starosta
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histOrie prOjektu

První studii nového náměstí nechal krátce po roce 1989 zpracovat první polistopadový starosta Václav 
Špaček st. Prostor náměstí v ní měl podobu obdélníku uzavřeného ze severní strany. Další návrhy ná-
městí, které vznikaly na přelomu tisíciletí za starostování Josefa Šaldy, od tohoto pojetí upustily a zacho-
valy náměstí průjezdnost v podobě, jakou známe dnes. 

Tehdy také vznikl první architektonický návrh projektu a rozběhly se práce na jeho přípravě. Prvotní ná-
vrh prošel za třetího porevolučního starosty Bohumila Klicpery dalšími úpravami, až vznikla jeho koneč-
ná podoba, na jejímž základě město v roce 2004 získalo územní rozhodnutí a v roce 2007 také stavební 
povolení.

Tehdy také město stálo před otázkou, jak náměstí financovat. V roce 2009 požádalo o dotaci Regionální 
operační program Střední Čechy, u kterého napodruhé v roce 2010 uspělo. Smlouvu o poskytnutí dotace 
podepsal v květnu 2011 i hejtman Středočeského kraje, a realizaci projektu tak už nic nestálo v cestě. 

Podmínkou dotace bylo zahájení stavby do konce června 2011. Město, už pod vedením starosty Josefa 
Pátka, zvládlo během května zorganizovat výběrové řízení na technický dozor a bezpečnost a ochranu 
zdrav při práci (TDI a BOZP), v červnu výběrové řízení na zhotovitele stavby a 15. července starosta spolu 
s hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem slavnostně poklepali na základní kámen náměstí. 

Na základní kámen nového náměstí poklepali (zprava) hejtman David Rath, starosta Josef Pátek, ředitel ROP Střední 
Čechy Tomáš Novotný a náměstek ředitele divize 1 společnosti Metrostav Jaroslav Heran. Kámen z dolnobřezinecké 
žuly se stane součástí dláždění budoucího náměstí v prostoru před horní kašnou.
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Základní infOrmace O revitaliZaci náměstí

Základní informace o projektu 

 investor  Město Čelákovice

 Generální projektant  Tichý & Kolářová, s r. o.

 zhotovitel  Metrostav, a. s., divize 1

 technický dozor  Pudis, a. s.

 termín realizace  30. 6. 2011 – 31. 7. 2012

 cena projektu  48 803 120 Kč

 Dotace ROP, eU 21 161 089 Kč

Rozpočet projektu (ceny vč. DPH)

 Komunikace a zpevněné plochy ................. 22 605 657 Kč

 Kašny, ostatní prvky ................. 12 612 546 Kč

 veřejné osvětlení ....................4 668 576 Kč

 archeologický průzkum ....................4 571 472 Kč

 zeleň a mobiliář (lavičky, stojany, koše) ....................2 572 482 Kč

 vodovod a kanalizace ....................1 567 643 Kč

 zastávka MHD ....................... 204 744 Kč

 Celkem ..............48 803 120 Kč
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prOjekt náměstí v ČelákOvicích
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náměstí Z architektOnickéhO pOhledu

Komunikace a chodníky
Hlavním cílem rekonstrukce náměstí je vytvoření centrálního prostranství, skutečného a důstojného 
náměstí. Čelákovice získají svůj přirozený střed, který se stane příjemným místem pro setkávání občanů, 
procházky a relaxaci a pořádání kulturních i společenských akcí. 

Projekt proto překládá hlavní komunikaci více na jih, jasným oddělením prostoru pro motorová vozidla a 
pěší se zároveň zvýší i jejich bezpečnost. Parkovací stání jsou navržena ve východní a jihovýchodní části 
náměstí. Autobusová zastávka MHD bude přemístěna do střední části náměstí. Vzniknou tři plochy pro 
pěší – jižní, centrální a severní. Celý prostor náměstí je koncipován jako bezbariérový.  

Střed náměstí a vodní prvky
V rámci projektu vznikne centrální část náměstí pro pěší. Kromě běžného provozu se právě zde budou 
konat různé městské akce, trhy a oslavy. Proto je také tato část akcentována třemi vodními prvky v po-
délné ose.

V horní části prostoru bude umístěna kamenná kašna s vodotryskem a uprostřed plochy vznikne 25 me-
trový kanál kopírující sklon náměstí, který v zimě zakryjí pochozí desky. Ve spodní rovinaté části náměstí 
bude umístěn vodotrysk. Projekt také v dolní části náměstí počítá s vánočním stromem. 

Zeleň, osvětlení a mobiliář
Nová poloha hlavní komunikace umožní zachovat co nejvíce stávajících stromů a zeleně i výsadbu nové 
zeleně. Kvůli revitalizaci však muselo dojít k odstranění některých stromů a keřů tak, aby se celý prostor 
zpřehlednil. Plochy pro zeleň budou stejně jako chodníky pro pěší výrazně odlišeny a vymezeny, ještě 
více se tak oddělí provoz chodců a motorových vozidel. Dřeviny kombinuje projekt tak, aby umožnily 
snadnou údržbu a zajistily celoroční příjemný vzhled náměstí.

Kromě orientačního osvětlení bude na náměstí nově nasvícena historická budova radnice, památník 
padlých a pětimetrový krucifix před radnicí. Nainstalují se i nové lavičky, stojany na kola, a odpadkové 
koše.

Stavební úpravy a životnost projektu
Revitalizací projde 11 046,28 m2 plochy města. Z toho činí zelené plochy 2 380,48 m2 a zpevněné plochy 
8 665,80 m2. Životnost projektu počítá minimálně s 50 lety na stavební práce a 10 lety na městský mo-
biliář.
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dOpravní OmeZení

Průjezdnost náměstí
Cílem města je zachovat průjezdnost náměstí po co nejdelší dobu. Při stavbě nové komunikace v jižní 
části náměstí bude plně zachován provoz po staré silnici. Na ní pak navážou stavby křižovatek s ulicemi 
U Kovárny a Rybářskou, které jsou z hlediska zajištění dopravní dostupnosti nejnáročnější. Stavět se pro-
to budou jedna po druhé tak, aby náměstí bylo vždy alespoň z jedné strany pro motoristy dostupné.

Pohyb chodců
Ostatní práce nezasáhnou tolik do provozu motorových vozidel, jako spíše do pohybu chodců a cyklistů. 
Po celou dobu stavebních prací bude jejich pohyb po náměstí různě omezen, nikoliv však přerušen.

Model náměstí bude do konce září součástí výstavy Ze starší i nedávné minulosti Čelákovic v Městském muzeu.  
Po skončení výstavy bude umístěn ve výloze České pošty v Obecním domě.
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histOrie ČelákOvickéhO náměstí

První osídlení
Čelákovice jsou doloženy k r. 1290, kdy se o obci hovoří jako o městečku. Základ dnešních Čelákovic se 
však začal formovat již po příchodu Slovanů na naše území. Nejdříve dochází k osídlení vyvýšené říč-
ní terasy na levém labském břehu, prostoru ve středověku zvaném „Hrádek“, později „Hrádek Čelákov“. 
Později osídlení postupuje až do dnešního středu města s velkým rynkem. Z něho pak vycházejí hlavní 
uliční tepny, k západu Toušeňská, dnešní Stankovského, na východ Mochovská, dnešní Sedláčkova ulice, 
a boční Rybářská ulice vedoucí k Labi. Z Mochovské ulice pak ještě odbočovala Farářská, dnešní Kostelní 
ulice vedoucí k Hrádku. 

Podoba náměstí v dějinách
Od počátku mělo čelákovické náměstí obdélníkový půdorys. Uprostřed jeho plochy od nepaměti do r. 
1845 dominoval měšťanský pivovar se studnou zvanou „Barbora“, z níž se ještě v šedesátých letech mi-
nulého století brala užitková voda. Dolní částí náměstí procházel hluboký výmol, do kterého se zařezával 
„Divoký potok“, později „Vrbanka“ a dnes zvaný „Čelákovický potok“. V místech procházející komunikace 
ho protínal brod, později mostek, a to až do r. 1934, kdy obec rozhodla o překlenutí potoka a zavezení 
a srovnání terénu v celé dolní části náměstí.    

V r. 1928 dostává náměstí částečnou parkovou úpravu a je odhalen pomník padlým ve světové válce. 
Roku 1936 je umístěn pomník A. Švehly, a o rok později dává náměstí místní Okrašlovací a zahrádkář-
ský spolek jeho dnešní podobu. Změnami po únoru 1948 dochází ke zmaření tohoto díla. Je ideologicky 
neúnosné mít na náměstí sochu významného prvorepublikového politika A. Švehly, a tak, pohozena za bu-
dovou měšťanky, se r. 1976 stává součástí pevných betonových základů komplexu budov Krajské politické 
školy (dnes CMC). 
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Obytné domy
Nejvýznamnější měšťanské domy bo-
hužel v 80. letech 20. století zmizely. 
Jednalo se o nárožní patrový dům č. p. 
119 s patrně románskými základy zvaný 
„Ráj“. Tento grunt s rozsáhlým parkem a 
zahradou, patřil například rytíři Kašparu 
Zálužskému z Vostrkal, královskému za-
hradníkovi na Pražském hradě Purkartu 
Hartungovi nebo rodině spisovatele a 
dramatika Josefa Jiřího Stankovského. Po 
prvé světové válce byl přeměněn v hotel 
a nesl název Hevera, Grandhotel a od r. 
1937 Filip. Od padesátých let neudržo-
vaný objekt byl r. 1983 zbořen a na jeho 
místě r. 1989 vznika prodejna potravin 
JARO (dnes ALBERT). 

Na protilehlém nároží při ústí Stankovského ulice stál další, patrový dům č. p. 146. Renesančně přesta-
věný dům s gotickými sklepeními byl do r. 1852 z přední strany opatřen podloubím. Býval v majetku 
předních čelákovických měšťanů a v 18. století se v něm nacházela hospoda „U Bílého koníčka“. Roku 
1851 zakoupili grunt Jan Bohuslav a Marie Ferlesovi a v majetku potomků rodiny zůstal až do doby 
nuceného vystěhování. Po demolici v r. 1985 byl na jeho místě postaven dům služeb Coral, nyní Obecní 
dům.  Původní stará radnice, přebudovaná z měšťanského domu roku 1553, prošla během své existence 
řadou stavebních úprav. Kromě obecního úřadu se v budově nacházel byt, šenk a obecní vězení. Po 

velkém požáru r. 1719, který zničil téměř celé město, byl 
dům zpevněn a v r. 1802 byly opraveny věžní hodiny a 
věž nově zbudována. V této podobě pak existovala do 
r. 1910, kdy byla nahrazena současnou radnicí slavnost-
ně otevřenou dne 28. září 1911. Pod radnicí stály masné 
krámy č. p. 2,  solnice č. p. 3 a dále měšťanské domy č. 
p. 4 a 5, rodný dům skladatele Jana Zacha. Tyto domy 
postupně ustupovaly novým školním budovám. Zbylé 
domy pak zanikly v souvislosti se stavbou Krajské poli-
tické školy (CMC).

Na východní straně za potokem uzavíral náměs-
tí grunt č. p. 13, známý jako Krausův statek. V nice 

Prostředku náměstí od nepaměti do roku 1845 
dominovala stavba měšťanského pivovaru o roz-
měrech cca 30 x 15 m se studnou zvanou „Barbora“.

Pod radnicí stály masné krámy č. p. 2,  solnice č. p. 3 a dále pokra-
čovaly patrové měšťanské domy č. p. 4 a 5 (rodný dům skladatele 
Jana Zacha), všechny většinou původně v průčelí opatřené 
podloubím.



jeho štítu byla umístěna soška Panny Marie z 
r. 1641. Vedlejší budova č. p. 14 je od r. 1763 
uváděna jako zájezdní hostinec, po r. 1950 zde 
byl umístěn poštovní úřad. Přes silnici stojí k r. 
1557 „grunt nad potokem“ č. p. 110, jenž pat- řil 
po řadu desetiletí židovským rodinám a napo-
sledy rodině Engelmannů, která ukončila svůj 
život v koncentračním táboře. 

Na potoce od středověku stával patrový dům 
č. p. 111, který r. 1821 přeměnil jeho majitel 
A. Lokaj na mlýn. V březnu r. 1947 rozvodně-
ný potok strhl část stavení a po následném 
odstranění jeho zbytku byla otevřena cesta 
k později vybudovanému kulturnímu domu. 
V sousedním domě č. p. 112 fungovala lé-
kařská ordinace, následně domov důchod-
ců. Sousední patrový dům č. p. 113 stojící na 
středověkých základech dostal tento vzhled 
po r. 1890 za majitele Františka Vítka. Původní 
zemědělská usedlost č. p. 114 zakoupená v r. 
1907 Františkem Bohuslavem a přeměněná na 
dodnes existující hostinec a obchod vyrostla 
rovněž na středověkých základech. 

Až k západní straně náměstí pak pokračova-
la řada zemědělských gruntů č. p. 115 – 118, 
z nichž č. p. 116 a 117 byly v 17. století v drže-
ní několika šlechtických rodin. Grunty se spolu 
s č. p. 118 postupně dostaly do majetku rodiny Ferlesů, kteří je stavebně zhodnotili a vytvořili z nich 
jeden z největších zemědělských celků ve městě. V 50. letech zabrané objekty v držení JZD postupně 
chátraly a v roce 1985 byly demolovány. 

Jaroslav Špaček, historik Městského muzea v Čelákovicích

Dolní částí náměstí procházel hluboký výmol s původně 
čirým „Divokým potokem“, později „Vrbankou“ a dnes 
„Čelákovickým potokem“. V místech procházející komuni-
kace ho protínal brod nahrazený kamenným mostkem.

S trhy v jiném rozsahu a zaměření než ve středověku 
jsme se na náměstí mohli setkávat každý pátek až do 
padesátých let minulého století.

revitaliZace náměstí 5. května v ČelákOvicích


