Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U08_0187 ze dne 18.03.2008:
Podněty do nového územního plánu.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Podněty do nového územního plánu zahrnují jednak podněty, které již byly podány jako
změny územního plánu, jednak nové požadavky na definitivní řešení problémů centra města.
Požadavky podané jako podněty na změny územního plánu 2006 – 2008
01. Masarykovo nádraží
Podnět na pořízení změny byl podán usnesením ZMČ P1 usnesením U04_0197 ze dne 5.4.2004
LOKALITA:

Městská část Praha 1, Praha 8, katastrální území
Nové Město, Karlín
v rozsahu zakresleného území

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŔEDMĚT:

Provedení takových opatření v rámci uspořádání
kolejiště a provozních ploch Masarykova nádraží a
změna funkčního využití souvisejícího území, aby bylo
umožněno spojení ulice Opletalovy s ulicí Na Florenci
a ulice Na Florenci s ulicí Pernerovou. Změna
funkčního využití uvolněných ploch v prostoru
stávajícího kolejiště Masarykova nádraží umožňující
zástavbu plochy objekty s funkcí městského jádra. Na
území MČ Praha 8 umožnění zástavby ploch nově
zpřístupněných po vybudování prodloužení ulice Na
Florenci

PŮVODNÍ STAV:

tratě a zařízení železnice (DZ1),

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

smíšené městského jádra (SMJ).

Odůvodnění:
Plocha vymezená směrem severojižním památkově chráněnými budovami Masarykova
nádraží a na východě tělesem magistrály je jedním z nejvýznamnějších rozvojových území centra
města a tento svůj potenciál nenaplňuje. Znemožňuje to současné funkční využití. Vyloučeno je
také dopravní napojení ulice Opletalovy a na Florenci, čímž je zabráněno vytvoření logického
spojení Hlavního, Masarykova nádraží a autobusového nádraží Na Florenci. Navrhovaná změna by
též díky propojení ulic Na Florenci a Pernerovy umožnila vytvoření třetího plnohodnotného
propojení Nového Města s Karlínem.
Navrhovaná změna umožní zpracování studie Masarykova nádraží v různých variantách, např.:
• terminál nádraží bude odsunut východním směrem za spojnici ulic Opletalovy a
Na Florenci
• terminál bude společný s hlavním nádražím
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V současné době je na toto území vyhlášena stavební uzávěra a zpracovává se urbanistická studie.
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02. Předpolí Štefánikova mostu
Podnět na pořízení změny byl podán usnesením ZMČ P1 číslo: U04_0198 ze dne: 05.04.2004
LOKALITA:

- Městská část Praha 1
- katastrální území Nové Město
- parc.číslo 2360/2, 2362, 2366 (část komunikace)

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT:

vybudování objektu se smíšenou funkcí městského
jádra

PŮVODNÍ STAV :

parky a parkově upravené plochy (PP)

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

smíšené městského jádra (SMJ)

Odůvodnění:
Parcela 2360/2 tvoří součást území, které je v současné době označeno jako “parky a
parkově upravené plochy”. Jako park neslouží svému účelu z důvodu zatížení exhalacemi a hlukem.
V minulosti byla plocha součástí souvislé zástavby. Po regulaci nábřeží a ulice Revoluční zůstala
tato část nedostavěna, o čemž svědčí slepý štít domu č.p. 1502, Revoluční 30. Změnou využití bude
dána možnost zpracovat studii zastavění a urbanistického dotvoření panoramatu mezi ulicemi
Revoluční a Barvířská
V současné době je požadavek na zapracování tohoto území do návrhu regulačního plánu
„Petrská“.
Podnět je projednáván pod číslem Z1272/08
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03. Strahovské hradby
Podnět na pořízení změny byl podán usnesením ZMČ P1 číslo: U07_0118 ze dne: 16.10.2007
LOKALITA:

- Městská část Praha 1
- katastrální území Hradčany
- parc. číslo 288/1, 292

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT:

možnost vybudování objektů pro sociální péči

PŮVODNÍ STAV:

PP - parky a parkově upravené plochy

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

umístění plovoucí značky „VVZ“ – zdravotní a sociální péče

Odůvodnění:
Parcela 288/1 tvoří součást území , které je v současné době označeno jako parky a parkově
upravené plochy. Území neslouží veřejnosti, je oploceno a jsou zde řídce umístěny objekty
technického charakteru.
Městská část Praha 1 se dlouhodobě zabývá koncepcí péče o starší občany. Vzhledem
k tomu, že populace městské části stárne, je nutno hledat všechny možnosti, jak zajistit našim
občanům dostatek míst v obdobných zařízeních.
Jedna z nejvhodnějších lokalit pro výstavbu DPS se nalézá při historickém opevnění Petřína.
Jedná se o pozemky spravované Ministerstvem obrany ČR – VUSS Hradební 12, Praha 1. Pozemky
parc. č.: 288/1 (severní část po hranici třetího bastionu) a 292, slouží doposud potřebám armády, ale
jejich rozsah by umožňoval umístění minimálně čtyř objektů sociálních služeb
Změna územního plánu by měla umožnit prověření studií.
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Nové podněty do územního plánu.
1. Centrální železniční uzel
LOKALITA:

DRUH:

Městská část Praha 1, Praha 2, 4, 5
Katastrální území Nové Město, Vinohrady
Parcelní číslo: dle zákresu v mapě
Vymezení nové dopravní trati v textové i grafické části
zařazení nového propojení regionálních a mezinárodních tratí přes
uzel Hlavní nádraží tunelem do stanice Smíchov a Vršovice. Zřízení
nového přestupního uzlu mezi železniční a městskou dopravou ve
stanici „Opera“, s hranou nástupiště 175,25, resp.173,74 mnm., tj.
27,34 m. pod úrovní stanice Hlavní nádraží.
Vstup do Hlavního nádraží se předpokládá ze směru Negrelliho
viadukt a Hrabovka, čtyřtunelové propojení umožní vytvoření
dopravního uzlu evropské úrovně, s minimalizací povrchových
přestupů, s přímým napojením na Metro ve stanici Muzeum.

PŘEDMĚT:

možnost vybudování nového spojení

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

zařadit do návrhové části „železniční tratě a koridory“ trasu
Hlavní nádraží – nádraží Smíchov

Odůvodnění:
V centru hlavního města jsou umístěna nádraží bez vzájemné prostorové a provozní
provázanosti. Spojena jsou dvěma různými linkami metra, s nutností přestupu, povrchový kontakt je
obtížný. V případě zaústění tratí regionální dopravy pod Hlavní nádraží je možné uvažovat o zřízení
moderního dopravního terminálu s přímou návazností na metro a v alternativě na tramvajovou
dopravu. Návrh by měl převzít zvyšující se objem přepravy na úkor individuální dopravy,
především v centru města. Návrh vedení tratí tunely na Smíchov řeší také problém náhrady
železničního mostu, který je ve své současné podobě dožilý.
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2. Ekotunel (podpovrchová komunikace Podolí – Dvořákovo nábřeží (Štefánikův most)
LOKALITA:

Městská část Praha 1, 2, 4
katastrální území Staré Město, Josefov, Nové Město,
Vyšehrad, Podolí

DRUH:

Vymezení nového podpovrchového dopravního spojení
v úseku přístav Podolí – Dvořákovo nábřeží - Štefánikův most)

PŘEDMĚT:

možnost vybudování alternativní trasy a zklidnění nábřeží
v centrální části Prahy

PŮVODNÍ STAV:

koryto Vltavy

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

zařadit Ekotunel do návrhové části v kapitole doprava –
městská komunikační síť

Odůvodnění:
Levobřežní i pravobřežní komunikace jsou v kritických hodinách všedních dnů přetíženy a
vývoj jejich dopravního zatížení bude tuto situaci dále zhoršovat. Zástavba na obou březích Vltavy
a Vyšehradský tunel neumožňují zřízení dalších dopravních pruhů. Výstavba tunelů přímo pod
komunikacemi je řešením sice možným, ale ekonomicky velmi náročným a výstavba by neúměrně
zhoršila obytné prostředí a navíc by na řadu roku dále komplikovala propustnost komunikací.
Na území MČ P1 je to Masarykovo a Smetanovo nábřeží, které jsou součástí bývalého
Staroměstského okruhu a budou mít vždy své místo v dopravním skeletu města. Přitom zklidnění
těchto nábřeží, která jsou velmi atraktivním prostorem, nelze řešit bez požadavku na náhradu
dopravní kapacity.
Tunel (tunely) se předpokládají nízkopoložené do 10 m pod úrovní dna Vltavy,
s oddělenými směry s výškou max. 2,5 m.
Nájezd (výjezd) z úrovně podolského nábřeží, vyústění v oblasti Štefánikova mostu,
s alternativními vjezdy v úrovni Jiráskova mostu, Slovanského ostrova, nebo ulice Divadelní.
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3. Návrat tramvajové dopravy na Václavské náměstí
LOKALITA:

Městská část Praha 1
katastrální území Nové Město, Vinohrady

PŘEDMĚT:

možnost vybudování tramvajového propojení oblasti kolem
Václavského náměstí s Vinohrady

PŮVODNÍ STAV:

součást městské komunikační sítě bez povrchové MHD

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

urbanisticky významná komunikace – DU s vyznačenou trasou
tramvajové trati

Odůvodnění:
Stávající podoba a dopravní uspořádání Václavského náměstí mají počátek ve zrušení
tramvajové tratě v souvislosti se zprovozněním trasy A metra na počátku 80. let. Dnešním
požadavkům na dopravní obsluhu centra již stávající stav nevyhovuje. Jediná trať v centru spojení
Národní – Jindřišská je tak zatížená, že je nutno rekonstruovat odbočovací oblouk ve Spálené každé
3 roky. Paralelní trať Ječná je zatížena velkým počtem spojů a tím ohrožena častějšími kolizemi.
Přímé spojení na Vinohrady neexistuje, rovněž tak alternativa přímé obsluhy Hlavního nádraží.
Stanice metra Muzeum je přetížená, kromě toho metro nabízí přepravu na delší vzdálenosti.
V centru je využívání metra minimální, protože dochozí vzdálenosti nástupišť jsou delší, než
povrchové pěší spojení.
Systémově chybí v centru nabídka pro automobilisty, kteří by mohli zaparkovat po obvodu
PPR a pokračovat MHD.
V minulosti byla zpracována řada studií, které řeší ve variantách a subvariantách především
překročení SJM a dále rozsah zásahu do prostoru Václavského náměstí. MČ P1 požaduje prověřit a
do územního plánu definitivně začlenit návrat tramvajové dopravy na Václavské náměstí.
Zpracované studie: Obsluha centra města MHD – Ropid
Dopravně - urbanistická studie návratu tramvajové dopravy na Václavské náměstí v Praze – Martin
Šubrt
Tramvajová trať Václavské náměstí – Metroprojekt Praha (2003)
Zapracování umístění tramvajových tratí požadovala MČ P1 ve svých stanoviscích k návrhu
územního plánu (1999), k aktualizaci urbanistické studie PPR (2000)
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4. Humanizace severojižní magistrály
LOKALITA:

Městská část Praha 1, Městská část Praha 2,
katastrální území Nové Město, Vinohrady, Žižkov

DRUH:

změna charakteru komunikace na městský bulvár, snížení
počtu pruhů

PŘEDMĚT:

posouzení variant a stanovení výsledné varianty humanizace
SJM

PŮVODNÍ STAV

sběrná komunikace městského významu

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

ostatní dopravně významné komunikace

Odůvodnění:
Severojižní magistrála tvoří urbanistický a dopravní předěl mezi Václavským náměstím a
Vinohrady, odřezává pohledově objekt Národního muzea a zatahuje do centra průjezdnou dopravu.
Od roku 1990 jsou zpracovávány plány na její změnu, ale dosud nebyly v plné šíři multikriteriálně
posouzeny.
Je nutné prověřit především možnosti omezení vjezdu do centra a snížení dopravního
zatížení. Stanovit místa pro hranice zóny mýtného. V návaznosti na snížení kapacity prověřit
snížení počtu jízdních pruhů a jejich směrování a půdorysnou stopu (přeložení SJM za Národní
muzeum).
V případě zaústění regionálních tratí do prostoru pod stávající kolejiště Hlavního nádraží
prověřit variantu odstranění tělesa SJM v úseku severně od Hlavního nádraží resp. tento úsek bude
navržen jako povrchová komunikace v prodloužení ulice Wilsonovy ve stávající půdorysné stopě.
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5. Dostavba nad kolejištěm Hlavního nádraží
LOKALITA:

- Městská část Praha 2
- katastrální území Vinohrady
část. parc. číslo 4372/1

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŔEDMĚT:

možnost dotvoření prostoru nad Muzeem dostavbou
bloku městských domů

PŮVODNÍ STAV:

tratě a zařízení železniční dopravy (DZ)

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

všeobecně smíšené (SV)

Odůvodnění:
Prostor nad částí kolejiště při severním portálu vinohradského železničního tunelu mezi
Španělskou, Legerovou a Vinohradskou ulicí nabízí možnost doplnit rostlou zástavbu při
Vinohradské třídě blokem městských domů. Posílením této osy dojde k zintenzivnění vnímání
logického pokračování městského bulváru na Václavském náměstí směrem na Vinohrady a
eliminaci ostrovního efektu – izolované pozice objektů s centrální funkcí mezi větvemi magistrály.
Skutečné funkční využití bude zřejmě determinováno charakterem budoucího řešení
křižovatky Legerova/Vinohradská, zejména s ohledem na hlukové poměry.
Součástí nové výstavby by mělo být i prodloužení Mánesovy ulice.
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6. Rozšíření území pro kulturu - Wilsonova
LOKALITA:

- Městská část Praha 1
- katastrální území Vinohrady
- parc. číslo 2243, 2244/2 a 2245/1

DRUH:

změna funkčního využití plochy

PŔEDMĚT:

využití objektu pro potřeby Národního muzea

PŮVODNÍ STAV:

zvláštní komplexy - ostatní (ZVO)

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

zvláštní komplexy – kultura a církev (ZKC)

Odůvodnění:
V těsném sousedství Národního muzea, na místě křižovatky dnešních ulic Wilsonova a
Vinohradská, byla ve 30. letech 20. století postavena budova pražské burzy. V letech 1966 až 1972
byla tato budova přestavěna pro potřeby Federálního shromáždění. Od roku 1994 je objekt pronajat
rozhlasové stanici Svobodná Evropa, která by budovu bývalého Federálního shromáždění měla
opustit v roce 2008.
Dne 22. 11. 2006 Vláda České republiky rozhodla, že budova bývalého Federálního
shromáždění bude převedena z rezortu Ministerstva financí do rezortu Ministerstva kultury a bude
využita pro potřeby Národního muzea. Cílem Národního muzea je vytvořit propojením dvou
sousedních budov muzejně-kulturní centrum světové úrovně.
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7. Lávka Štvanice
LOKALITA:

- Městská část Praha 1 a Městská část Praha 7
- katastrální území Nové Město a Holešovice
- část. parc. číslo 2360/1 a 2530
část. parc. číslo 2338, 2337 a 1215/4

DRUH:

nová funkční plocha

PŔEDMĚT:

lávka pro pěší a cyklodopravu na ostrov Štvanice

PŮVODNÍ STAV:

-

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (DU)

Odůvodnění:
Vybudování pěších spojení ostrova Štvanice s vltavskými břehy je jedna z klíčových
podmínek oživení této lokality. V souvislosti s plánovaným propojením lávkami z Karlína a
z Holešovic je nutné prověřit možné umístění lávky i z nábřeží Ludvíka Svobody na území MČ
Praha 1.
Díky postupně realizované úpravě parku mezi ulicemi Lannova, Revoluční a nábřeží L.
Svobody dojde ke zvýšení intenzity využití prostoru a přímým propojením na Štvanici bude
rekreační potenciál území dále posílen. Mimo jiné i na základě dotazníkového šetření MČ Praha 1,
je jedním z přání místních občanů vybudovat bezbariérové spojení se Štvanicí.
Koridor pro umístění lávky pro pěší a cyklistickou dopravu navrhujeme mezi stávajícím
přemostěním křižovatky ulic Holbova a nábřeží L. Svobody a příjezdovým prostorem k objektu
elektrárny na západním konci ostrova Štvanice.
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8. Lokalizace ploch pro podzemní garáže
LOKALITA:

Městská část Praha 1
Katastrální území Nové Město
Parc.č. 2330/2 – Senovážné nám
Parc.č. 2306/1 – Václavské nám.
Katastrální území Staré Město
Parc. č. 1018/1 – Hradební
Parc.č. 1015/1 – Na Františku
Katastrální území Malá Strana
Parc.č. 702/1 , 1029 Klárov

DRUH:

doplňková funkce ve stávajícím území

PŘEDMĚT:

možnost vybudování podzemních garáží

PŮVODNÍ STAV:

dle stávajícího funkčního využití

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

umístění značky DG do navržených ploch

Odůvodnění
Lokalizační studie pro umístění podzemní garáží byla zpracována a projednána v roce 2002.
Vzhledem k tomu, že na území PPR je deficit 30000 parkovacích míst (ÚRM 2000), a s ohledem na
nahrazení parkovacích místa na povrchu, je nutno v územně plánovací dokumentaci stabilizovat
plochy a místa pro umístění podzemních garáží.
Na území MČ P1 jsou to lokality Klárov, Hradební, Na Františku, Senovážné náměstí,
Václavské náměstí horní a Václavské náměstí dolní

Klárov

Václavské náměstí – dolní

Na Františku

Václavské náměstí – horní

Hradební

Senovážné náměstí
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9. Rozvojové území Těšnov
LOKALITA:

Městská část Praha 8
Katastrální území Nové Město
Parc.č. 2343
Katastrální území Karlín
Parc.č. 882/1,882/2, 882/3,882/5

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT:

možnost vybudovat objekt městské vybavenosti pro kulturní,
společenské, nebo administrativní využití

PŮVODNÍ STAV:

ZP (DH)

NAVRŽENÉ VYUŽITÍ:

rozvojové území, SMJ – smíšené městského jádra, nebo VV –
veřejná vybavenost

Odůvodnění:
Na ploše bývalého nádraží Těšnov se nachází urbanisticky nedotvořená plocha, která
neorganicky lemuje průběh SJM. Významné přechodové území mezi Novým Městem a Karlínem
je ze strany Karlína nekoncepčně zastavováno, bez ohledu na možnosti budoucí výstavby na straně
západně od tělesa SJM.
Požadavek začlenění do nového územního plánu znamená stanovit limity pro případnou
výstavbu architektonickou soutěží. Náplň bude stanovena s ohledem na celoměstské potřeby, na
příklad kultura, sport, školství.
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10. Změna funkčního využití území – Barvířská – Klimentská
LOKALITA:

MČ P1 katastrální území Nové Město
Parc. č. 2360/8

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT.

možnost vybudování objektu občanské vybavenosti

PŮVODNÍ STAV:

IZ – izolační zeleň

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

VV – veřejná vybavenost, sport

Odůvodnění:
Území mezi ulicemi Klimentskou, Barvířskou a výjezdem z Těšnovského tunelu je porostlé
nízkou izolační zelení a je na něm umístěna stavba trafostanice. Z důvodu ochrany přilehlých
objektů proti hluku je vhodné zastavění parcely při ulici Klimentské.
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11. Změna funkčního využití území – zahrada areálu Nemocnice Pod Petřínem
LOKALITA:

MČ P1 katastrální území Malá Strana
Parc.č. 984/1, 984/2

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT:

možnost vybudování sportovního hřiště pro občany Prahy 1

PŮVODNÍ STAV:

VV – veřejná vybavenost

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

SP – sport

Odůvodnění:
Na území MČ P1 je katastrofální nedostatek ploch pro veřejný sport a tělovýchovu. Na úpatí
Strahova, v areálu Nemocnice Pod Petřínem se nalézá množství rovinatých ploch velmi vhodných
pro sportovní využití.
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12. Změny funkčního využití území – Petřín
LOKALITA:

MČ P1 katastrální území Malá Strana
Parc.č.921, 922 – refektář
Parc.č. 911/1 – hřiště

DRUH:

změna funkčního využití ploch

PŘEDMĚT:

stabilizace skutečného funkčního využití objektu
sportovního hřiště

PŮVODNÍ STAV:

ZP – parky,zahrady. Hřbitovy

NAVRHOVANÁ ZMĚNA:

ZVO – zvláštní ostatní pro refektář
SP – pro hřiště nad budovou Malostranského Sokola

refektáře a

Odůvodnění:
Změna refektář:
Na pozemku 921, 922 se nalézá původně kněžský refektář, nyní restaurace Petřínské terasy.
Vzhledem k tomu, že restaurant Nebozízek je opatřen značkou ZVO, je vhodné označení pro
objekty se stejnou funkcí sjednotit.
Změna hřiště:
Nad areálem Malostranského Sokola se nachází tenisové hřiště. S ohledem na nedostatek
sportovních ploch v centru města MČ P1 žádá přiřadit značku SP – sport pro tento areál.

Petřínské terasy

Hřiště nad budovou Malostranského Sokola
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13. Podněty do územního plánu – obecné
a) Koeficient zastavění
MČ P1 požaduje stanovit pro centrum města koeficient zastavění (maximální procentní podíl
zastavěné plochy objekty k celkové ploše pozemku), především s ohledem na zástavbu vnitrobloků
b) Bydlení
MČ P1 požaduje jednoznačně stanovit požadavky na zachování bytových ploch, včetně metodiky
posuzování.
c) Regulační plány, rozvojová území
MČ P1 požaduje stanovit závazný časový harmonogram a rozsah zpracování regulačních plánů. Pro
rozvojová území požaduje stanovit podmínku urbanistické soutěže na jejich zástavbu.
d) Pěší doprava
MČ P1 požaduje zpracovat studii pěší dopravy a její výsledky uplatnit v novém územním plánu
(preference na zatížených křižovatkách Palachovo náměstí, Křižovnická, Klárov, atd.)
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