
 
 

Zápis č. 3  

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 28. 2. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:30 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. K. Tabery, Dipl. Arch. K. Hanzlík, PhDr. R. 

Biegel, PhD., Ing. arch. J. Sedlák, IR. P. V. Koch, MRE, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. F. Kračman, Ing. R. Höhne 

 

Omluveni: Ing. arch. L. Burgerová, PhD., Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: PhDr. R. Biegel, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. F. Kračman 

 

Hosté ÚMČ P1: Ing. P. Hejma, J. Vondroušková  

 

Hosté přizvaní: arch. Pleskot, arch. Vlach, P. Pola (bod 3) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Opatovická čp. 160, k.ú. Nové Město, Opatovická 18 - informace 

3) Bezbariérový vstup do kostela Panny Marie Vítězné 

4) Příprava návrhu zadání libreta soutěže Brána Prahy 

5) Malostranské náměstí – kašna a soutěž (neprojednáno) 
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Předseda komise zahájil jednání v 17:00.  

Přítomno 10 členů, 2 omluveni, 1 omluven pozdější příchod, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 3. jednání KÚR. 

 

Program 3. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Opatovická čp. 160, k.ú. Nové Město, Opatovická 18 

 

Předseda komise informoval o probíhajícím územním řízení na konverzi výrobně – administrativního areálu 

(býv. Vilímkovo nakladatelství) na hotel. MČ Praha 1 podala 27.2.2019 námitky do územního řízení, které 

bylo současně přerušeno na žádost stavebníka z důvodu doplnění aktuálních vyjádření správců technické 

infrastruktury (do 30. 6. 2019). Bod bude zařazen na dalším jednání KÚR s předkladem. 

 

3) Bezbariérový vstup do kostela Panny Marie Vítězné 

 

Od roku 2012 probíhá snaha o úpravu předpolí kostela a vložení funkce bezbariérového přístupu na terasu 

kostela, která může pohodlněji obsloužit památku i sousední ZŠ (400 tis. návštěvníků kostela ročně + 20-25 

maminek s kočárkem s mladším sourozencem denně jako obsluha 1. stupně ZŠ). Při zadání tohoto úkolu se 

střetává společenský zájem na řešení technického problému s památkovým přístupem k zachování cenného 

barokního prostoru, který funguje cca 300 let v neporušené podobě. 

 

Ateliér AP přistoupil k řešení úkolu po etapách – vyloučení všech stavebních intervencí před terasou 

(neúspěch předchozích řešení) a posunutí celého tělesa terasy o cca 1,7m vpřed tak, aby vznikl koridor pro 

technické řešení přístupové rampy a současně nebyla nadbytečně narušena celková kompozice prostoru, která 

se opírá mj. o pevně danou stromovou linii. Navrženým odsunem byl vytvořen prostor pro vložení 

dvouramenné rampy skryté za balustrádou barokní terasy. Kolem horní rampy je navrženo subtilní ocelové 

zábradlí.  

 

Vytěžením prostoru pod terasou (terasa je náspem, kde se neočekávají zásadní archeologické nálezy) lze 

umístit podzemní sál (např. návštěvnické centrum s kapacitou cca 100 osob, sociální zařízení a infocentrum, 

prověřeno bude i možné zpřístupnění krypty kostela). Zrcadlově opačný prostor k rampě je uzavřen mříží a 

předpokládá se použití k přirozenému větrání podzemního sálu. 

 

Diskuse: členové komise se shodli na vysoké společenské potřebě vytvořit bezbariérový přístup na terasu 

kostela, diskutovali nad mírou moderního vkladu do historického prostředí – viz zvolené materiálové řešení 

zábradlí a ostatními významnými stavebními intervencemi (podzemní objekty), které ovšem dle názvu 

předložené studie nejsou predikovány.  

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 schvaluje předložený návrh bezbariérového vstupu do 

kostela Panny Marie Sněžné (AP Ateliér, pracovní verze 27/2/2019). 

 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 2  

Návrh byl schválen. 

(avizováno nesouhlasné stanovisko nepřítomného PhDr. R. Biegla) 
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Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje přejmenování projektu adekvátně dle navržených 

stavebních intervencí – např. Návštěvnické centrum a bezbariérový přístup do kostela Panny Marie Vítězné. 

 

Bez hlasování. 

 

4) Příprava návrhu zadání libreta soutěže Brána Prahy 

 

Předseda komise uvedl první iniciační bod (odůvodnění viz příloha zápisu), který má za cíl vytvoření sdílené 

vize pro transformační území od Štvanice po Národní muzeum a formulaci obecných potřeb Prahy 1, 

potažmo Hl.m. Prahy v tomto území. Navrhuje se, aby materiál, který vyhodnotí dostupné koncepční 

přístupy k tomuto území (strategické dokumenty, ÚPD či jednotlivé studie) a definuje priority územního 

rozvoje tohoto území, byl vyhotoven Ústavem prostorového plánování ČVUT – garant prof. Ing. arch. K. 

Maier - v rozsahu do cca 20 stran.  

 

Diskuse: 

K vysvětlení výběru zhotovitele – Ústav prostorového plánování je reprezentantem akademické sféry, 

vykazuje tedy nezávislost jak na městských institucích (IPR), tak i na případných komerčních subjektech 

zainteresovaných v území formou projekční vazby k některému ze záměrů. 

 

Mgr. Kračman: upozorňuje na opatrnost při formulaci vize území, které přesahuje hranice jedné MČ, bez 

prověření představ ostatních dotčených MČ. 

 

Arch. Lejčar: doporučuje otevřít jako dílčí bod problematiku Metropolitní železnice (Nové spojení II) ve 

vztahu k plánovaným urbanistickým změnám v území. 

 

PhDr. Biegel: požaduje nezávisle na diskusi o zadání urbanistické analýzy deklarovat – potřebu transformace 

stávající SJM na plnohodnotnou městskou třídu a ochotu zabránit projektům, které by takovou transformaci 

vylučovaly (považuje za takový i záměr dle návrhu ateliéru Zahy Hadid, který pracuje se solitérními objekty 

bez městotvorné funkce). 

 

P.V. Koch: konstatuje, že zásadní stavební projekty v urbanisticky cenných lokalitách se neobejdou bez 

spolupráce místní samosprávy a developerů, výsledek takové spolupráce směřuje ke smíšené funkci území, 

kde jsou realizovány jak komerční záměry, tak záměry samosprávy hájící veřejný zájem. 

 

Ing. Tabery: je s ohledem na projednávání Metropolitního plánu proti myšlence vyhlásit urbanistickou soutěž 

„Brána Prahy“. Důvodem je mimo jiné i to,  že potřeba dopravní kapacity SJM a Masarykova nádraží potrvá 

ještě velmi dlouhou dobu, lze se tedy zabývat vizí např. 2050+ nebo definováním náhrady za v 

budoucnosti  opuštěné kapacity. Upozorňuje na nutnost případné zpracování analýzy území řešit formou 

veřejné zakázky. 

 

Závěry:  

1) Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 je přesvědčena, že by se z dnešní magistrály měla stát 

plnohodnotná městská třída. 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 1  

Návrh byl schválen. 

 

2) Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 je přesvědčena, že všechny stávající i budoucí 

projekty, které se dotčeného území týkají, musí ideu plnohodnotné městské třídy respektovat a 

nesmějí s ní být v rozporu. 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti:0 Zdržel se: 1  
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Návrh byl schválen. 

 

3) Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 je přesvědčena, že si město i městská část Praha 1 

musí zformulovat vlastní představu o budoucnosti tohoto mimořádně cenného území v okolí 

městské třídy.  

Hlasování: 

Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen. 

 

4) Nezbytným předpokladem tohoto kroku je zpracování urbanistické analýzy/inventury celého 

území. Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje zadat zpracování této 

analýzy/inventury území např. prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc. z Ústavu prostorového 

plánování ČVUT v Praze. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti:1 Zdržel se: 1  

Návrh byl schválen. 

 

V 19,30 předseda komise ukončil jednání, po dohodě se zájemci z řad veřejnosti o projednání bodu 5 byl 

tento bod posunut na program příští komise. 

 

Zápis sepsán dne: 5. 3. 2019 

Předáno k ověření dne: 5. 3. 2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

RNDr. Tomáš Raiter       Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná dne 21. 3. 2019 od 17:00 hod. na nové adrese 

Galerie 1 

Štěpánská 47, Nové Město 

(roh ulic Štěpánské a V Jámě) 
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Příloha zápisu ze dne 28.2.2019 

 

Brána Prahy 
Příprava návrhu zadání libreta urbanistické soutěže 

 
„Urbanistický rozvoj centra hlavního města Prahy dlouhodobě naráží na skutečnost, že v rozporu se 
Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy s kapitolou 3.2.6 Masarykovo nádraží (T/6) nemá dosud 
zpracovanou podrobnější územně plánovací dokumentaci, která by a) komplexně řešila dotvoření 
celoměstského centra, b) navrhla způsob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve městě a 
vazbám na okolí, c) navrhla způsob využití území v rozsahu odpovídajícím možnostem dopravní obsluhy s 
cílem maximálně redukovat dopravu generovanou v centrální oblasti města a za d) prověřila výhledové 
řešení žst. Masarykovo nádraží při splnění všech specifikovaných podmínek. Chybějící podrobnější 
územně plánovací dokumentace způsobuje, že přilehlé městské části ani Praha nemají dosud ujasněnu 
společnou vizi budoucího udržitelného rozvoje, která by jasně definovala co, kde, kdy, jak a kdo může a 
nebo nemůže stavět, k čemu a komu mají být určeny dosud volné a nezastavěné pozemky na východní 
hranici památkové rezervace, Hlavního a Masarykova nádraží, Autobusového nádraží Florenc a zdejších 
parků včetně neutěšeného předpolí Hlávkova mostu, ostrova Štvanice a jižního nábřeží Holešovic. V 
současné době zde vzniká několik změn územního plánu, a to dokonce přímo projektanty jednotlivých 
developerských záměrů, kteří díky obchodním vztahům se svými klienty jsou více hrozbou než zárukou 
objektivního zvážení potenciálu rozsáhlého území o velikosti přibližně 100 ha v severojižním pásu od 
Národního muzea po stanici metra Vltavská, mezi Opletalovou ulicí na západě a svahy Vinohrad, Vítkova a 
Negrelliho viaduktem na východě. 
Město si nemůže dovolit rezignovat na svou roli „kormidelníka“ transformace a přesouvat ji naivně na 
tržní mechanismy. Je to město, kdo musí vymezit svůj vlastní veřejný zájem. Jsme si vědomi, že dokud 
není známa ani vize natož řešení, je velmi nezodpovědné ad hoc bez vědomí vyššího komplexního záměru 
cokoli v daném území rozhodovat a provádět. 
Velké rozvojové projekty v centrech metropolí, pokud mají mít veřejně prospěšný účinek, vyžadují velké 
finanční čásky z veřejných rozpočtů a jejich příprava i realizace trvají řadu let. Proto potřebují co největší 
podporu veřejnosti, která přetrvá i možné politické a ekonomické turbulence po dobu jejich trvání. Na počátku 
celého procesu by měla být vize budoucnosti města a v jejím kontextu i vize revitalizace 

magistrály a vize transformace oblasti Masarykova nádraží. K získání politické a veřejné podpory je třeba 
při vytváření komplexní vize a jejím následném rozpracování a implementaci brát v úvahu a vyvážit zájmy 
různých společenských skupin. Ke spolupráci je potřeba postupně přizvat spektrum odborníků od 
urbanistů přes sociology, ekology, ekonomy až po technické disciplíny. Objednání Analytické přípravy 
návrhu zadání libreta urbanistické soutěže u prof. Karla Maiera, vedoucího Ústavu prostorového 
plánování FA ČVUT, je prvním krokem komplexního řešení formulace návrhu zadání urbanistické soutěže 
„Brána Prahy“, kterou se Komise územního rozvoje MČP1 rozhodla iniciovat. 
Vize udržitelného, krásného a zdravého centra města spočívá v zásadní kultivaci rozsáhlého brownfieldu 
podél magistrály, která dnes město rozděluje a přivádí sem smrtící koncentrace emisí, místo aby ho 
spojovala a tvořila organickou síť ulic na rozhraní památkové rezervace UNESCO, parků a přilehlých čtvrtí 
z 19. století. Revitalizace území je unikátní příležitostí postavit na hlavní pražské třídě vstupní bránu 

metropole v duchu a se všemi znalostmi a možnostmi 21. století. 
Změna image místa a jí vyvolaná nová atraktivita území posílí vítanou poptávku investorů a developerů a 
všech zájemců o rozvoj Prahy, kteří mají rádi živé historické město a vše s tím spojené. Na to musíme mít 
připravena jasná pravidla pro průběžné dosahování potřebného mixu městotvorných funkcí, který 
nabídne např. lidovou tržnici, promenádu v parku a byty s výhledem, zapojení Negrelliho viaduktu do 
parteru ulice, stejně jako polyfunkční administrativní prostory, řadu kulturních a veřejných budov, hotelů 
se společenským provozem a zařízení pro volný čas. „Brána Prahy“ umožní návrat bytů dnes na Novém 
Městě improvizovaně využívaných jako kanceláře zpět do bytového fondu města. 
Soustředíme-li se na konkrétní transformaci oblasti Masarykova nádraží (T6) musíme si uvědomit reálnou 
situaci, kdy necitlivý záměr Penty pomalu dospívá do fáze žádosti o územní rozhodnutí pro I. etapu 
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zástavby. Bude proto nutno, aby politická reprezentace vystoupila co nejdříve před veřejnost i odborníky 
s vlastní vizí přeměny, vyvolala diskusi a zároveň nastolila agendu využití tohoto jedinečného prostoru ve 
veřejném zájmu. Touto cestou lze nashromáždit dostatečné množství energie pro prosazení dlouhodobě 
udržitelného zhodnocení prostoru. 
Možným impulsem, který by odpovídal polohové hodnotě místa a potřebám metropole 21. století by 
mohla být Národní knihovna a mediatéka s výstavními prostory a sály pro nejrůznější kulturní a 
společenské akce - místo zpřístupňující informační zdroje všeho druhu, využívající technologické možnosti 
ICT - primárně tedy nikoliv skladiště knih a dalších exponátů, ale místo přístupu k informacím ukládaným 
v nich i v dalších komunikačních mediích, a to pro všechny vrstvy, sociální a věkové skupiny populace; 
charakter zpřístupněných informací od odborných až po informační zábavu. Skutečnost, že Národní 
knihovna byla již před 12 lety předmětem soutěže a teprve následně o tom probíhala diskuse, by měla být 
spíše varováním, a už vůbec by se nemělo jednat o jakýsi opravný pokus umístit některý ze 
soutěžních projektů do nového místa. 
Tento počáteční impuls pro změnu image místa, tzv. „seed investment“, by měl vstoupit do již 
upraveného bezprostředně přiléhajícího prostředí. Zejména by měl být zajištěn komfortní přístup od 
metra a předprostor před budovou knihovny / mediatéky by měl obdobně jako u pařížského Centre 
Pompidou nebo v muzejní čtvrti ve Vídni umožnit nejrůznější aktivity pod širým nebem. Široké spektrum 
funkcí a k nim navázaných aktivit mimo jiné způsobí, že prostor Masarykovo nádraží – Florenc bude 
„žít“ plných 24 hodin denně, což nikterak nenaruší klid bydlení, jak je tomu dnes například v některých 
částech Starého Města. Takto by se mohla výhledově přetvořit zejména východní část v prostoru 
nynějšího autobusového nádraží do zábavní čtvrti s nočním životem. Zde se nabízí i možnost zapojit do 
tohoto života i dnešní Divadlo v Karlíně.“ 
 
Až bude shoda na znění libreta soutěže a zainteresované městské části a hl. m. Praha s ním budou 
souhlasit, bude pravý čas vyhlásit urbanistickou soutěž a následně vítězné řešení „Brány 
Prahy“ postupně realizovat. Rok 2019 bude pro zadání urbanistické soutěže rozhodující. 


