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Unikátníprojekt, konceptměstabudoucnostivprostoruMilovice
– BožíDar, kterémohlosvýmpojetímumístitČRnamapuvyspělé.
Evropy,zastavilazměnavevedeníStředočeskéhokraje..

Projektu evropského formátu Miltown– vize pro nové
Milovice, který mohl významně rehabilitovat pověst

územíse značněnevalnouminulostí, nedali novíradní ani
šanci na jeho prezentaci. Urbanisticko-architektonický
projekt, který nemá vnovodobéhistorii urbánního rozvoje
v naší republice obdobu, bylzatracen dříve, nežmohl být
představenširokéveřejnosti. ViziStředočeskéhokrajeo re-
vitalizaci (nejen) někdejšíhovojenskéhoprostoruměl na
loňském veletrhu investorů MIPIM v Cannes představit
Ing.arch. Michal Postránecký, majitel architektonického
studia GEN61a zakladatel a vedoucí Centra města bu-
doucnosti CIIRCČVUT.Pandemie však vše přerušila anové
vedení Středočeského kraje projekt ukončilo.

ByljstečlenemdelegacevedenébývalouhejtmankouStře-
dočeskéhokraje JaroslavouPokornouJermanovou, která
tento projektprezentovalavBruselu…
V říjnu 2018jsem byl pozván tehdejší paní hejtmankou,
abych vBruseluv rámci European WeekofRegionsandCi-
ties představil její ideu vybudovat ve Středočeském kraji
„město budoucnosti“. Pro tentoúčel bylavybrána lokalita
Milovice– BožíDar,v nížsepodařiloscelit všechnypozemky,
navíc vmajetkukraje. Zdotčenéhoúzemíjsoujižnyní v zá-
saděodstraněny všechny staré stavbya dalšízátěže,které
se tam vyskytovaly. Bylo rozhodnuto, že tento naprosto
unikátní brownfield bude využit k výstavbě novéhoměst-
skéhosystému, nepouhénoclehárny Prahy, ale plnohod-
notnéhoměsta sDNAstopoupřirozeně rostoucíhourbán-
ního systému, které se stane vzorovou laboratoří měst
budoucnosti.Měst resilientních, kde inovační technologie
pomáhají nejenměsto budovat, ale i spravovat, udržovat,
dále rozvíjet a řídit.Mělojít oměstozaloženépromileniály
a jejichnásledovníky,zároveňotevřenéapřívětivéostatním
generacím,modernídynamickéměsto, kterébudeekono-
micky soběstačnéalídremvevztahukživotnímuprostředí.

Kdose ujal této výzvyk vypracování výše popisovaného
konceptu?
Kvypracování konceptuměsta budoucnosti bylovybráno
Centrumměstabudoucnosti podmýmvedením.CCFCIIRC
a ČVUTjako celek dlouhodobě spolupracovalo se Středo-
českýmkrajema Středočeským inovačnímcentrem.

Kdomělzaplatitrealizaci této vize?
Stát by se podílel formou vstupní investice do inženýr-
ských sítí a novéželeznice,tzv. Všejanskéspojky,která po
svém dokončení umožní přesun meziMasarykovým ná-
dražímvPraze aMilovicemi do25minut. Rovněž sepřed-
pokládala podpora projektu ze strany různých fondů EU.
Hlavnífinanční podporavýstavby jednotlivých částíměsta
mělabýtzajištěnaprostřednictvímfondukvalifikovaných
zahraničních apopř.lokálních investorů. Pro získánízájmu
zahraničních investorů jsmeměli projekt prezentovat na
mezinárodním veletrhu MIPIM v Cannes v dubnu 2020.
Předpokládalo, že příprava a realizace celého projektu
bude řízena za pomoci zahraničních expertů, kteří mají
dlouhodobézkušenosti srealizací podobněvýznamných in-
vestičních celků pocelém světě. S jednímznich jsemměl
možnost celý koncept nezávazně konzultovat už při jeho
přípravě.

Existujevariantasezachovánímletiště?
Plocha bývalého vojenského letiště by z velké části měla
sloužit jako testovací polygonpro autonomně řízená vo-
zidla.Protobyla podepsánasmlouva sfirmouValeokrátce
ponástupusoučasnéhovedení Středočeskéhokraje. Snaha
oobnoveníletištního provozuseobčasodněkudvynoří, ale
objektivně simyslím,žek tomujižnikdynedojde,pokudby
nenastaly některé zásadnípředpokladyk tomuto využití.

Sjakýmčasovýmhorizontemsepočítaloprorealizacipro-
jektu?
Celý proces by býval rozdělen do několika etap, jednou
znich jeprávěVšejanskáspojka,která rozvojúzemíhodně
ovlivní. Tabymohla býthotová doroku2030.První etapa

Milovice jsouvzdálenépouhých20kmodokraje hlavníhoměsta.Majíbohatou,
i když nepříliš veselou historii. Původně dělostřelecké cvičiště rakousko-uher-
ské armády fungovalo v první světové válce jako zajatecký tábor pro italské
a ruské vojáky,coždokládái hřbitovs20000 hrobyobětí epidemietyfu. Zapro-
tektorátu zdebyli němečtí vojáci a poslední ránu přicelkové devastaci zasadila
v letech 1968–91sovětská armáda. Po jejímodsunuzůstalo rozlehléúzemívka-
tastrofálním stavu.

MĚSTOMILOVICE

Seven Senses
to Infinity
– muzeumvědy,
galerie, výzkum,
5Dexperimentální
scéna
– sciencemuseum,
gallery, research,
5Dexperimental
scene

Ztracenéměstobudoucnosti

Thelost city of the future

realizaceměstaMiltownbyla zamýšlenav části územíse-
verně odbudoucí Všejanské spojky, druhá etapa po jejím
dokončení, tedy vokolíbudoucíhonádražía dálemeziže-
lezničním tělesema letištěm. Nicméně izdemůževznikat
částměstskéhocentra, označenéhojakoCentennialsTown
včetně rezidenčních objektů pro studenty už v průběhu
první etapy. Stejně tak lzekdykolirealizovat část projektu
jižně od bývalého letiště, kde koncept počítá se zónou
autonomních „továren“ s minimální obsluhou, datovým
centremapod.

RED Thenewcouncillors didnot givetheproject of the Euro-
peanformatofMiltown– avisionforthenewMilovice,

which couldhave significantlyrehabilitated thereputation
of the area havinga very badpast, achance forpresenta-
tion. Theurban-architectural project, which has no equi-
valent in themodernhistory of urbandevelopmentin our
country, was damnedbefore it could bepresented to the
general public. Thevisionof theCentral Bohemian Region
on the revitalization,of notonly the formermilitary area,
was to be presented at last year̓ s MIPIM investor fair in
CannesbyIng.arch.Michal Postránecký, owner of the ar-
chitectural studioGEN61andfounderandheadoftheCen-
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Miloviceisjust20kmfromtheoutskirtsofthecapital. Theyhavearich, thoughnot
verycheerful, history.Originallyanartillery traininggroundfor theAustro-Hungar-
ianarmy, it functioned in the FirstWorldWarasaprisonerofwar campfor Italian
andRussiansoldiers,asevidencedbythecemeterywith20,000gravesforvictims
ofthe typhusepidemic.Duringtheprotectorate, therewereGermansoldiersthere,
and the final blow to total devastation wasdealt by the Soviet army in 1968–91.
After its expulsion,the largearea remained inacatastrophic state.

MILOVICE TOWN

Theuniqueproject, theconcept of thecity.
ofthe futureintheareaofMilovice– Boží.
Dar,whichcouldhaveplacedtheCzech.
RepubliconthemapofdevelopedEurope,.
wasceasedbyachangeinthe leadership.
oftheCentralBohemianRegion..


