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PODKLADY BOD 2.  

- Novostavba objektu parc. č. 119/2 a 117/5,  Jindřišská 28 
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PODKLADY BOD 3.  

- Stavební úpravy a nástavba objektu čp. 301, Karoliny Světlé 6 
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PODKLADY BOD 4. - Malostranské náměstí - kašna a soutěž 
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Původní kašna 
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Finální podoba návrhu Ateliér Hájek 2018: 
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PODKLADY BOD 5. Revitalizace Václavské náměstí 

 

 
KAUZA „REVITALIZACE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ“  
A BUDOVÁNÍ NÁJEZDOVÝCH RAMP 
Anna Vinklárková 
          
 

Městský soud v Praze rozsudkem z 3.5. 2018 č. j. 10 A 188/2017  k žalobě spolků Klub Za 
starou Prahu a Pankrácká společnost zrušil územní rozhodnutí na tzv. revitalizaci Václavského 
náměstí, která počítá s odstraňováním zeleně (lípy a další dřeviny), které překáží v umístění 
nájezdových ramp do developerského projektu tzv. Savarinu firmy WELWYN COMPANY, patříci do 
skupiny Crestyl. Celá revitalizace tak pozbyla právního podkladu – územního rozhodnutí, která 
dosud nebylo opětovně vydáno, přesto probíhá a rozsudek soudu tak není respektován. 
 

Celá příprava tzv. revitalizace Václavského náměstí byla v médiích dlouhodobě nekriticky 
podporována primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a dalšími členy Rady hl.m. Prahy. K ilustraci 
systémové podjatosti správních orgánů a dokreslení provázanosti developera Crestyl, Hlavního 
města Prahy a Městské části Praha 1 lze uvést, že všechny tyto subjekty, které nemohou již 
z podstaty věci hájit společné zájmy (Praha hájí zájmy občanů, veřejný zájem a veřejný prostor, 
Crestyl hájí své obchodní zájmy), zastupoval ve správních řízeních (řízení o kácení dřevin na 
Václ.náměstí, územní a stavební řízení) zmocněnec Mgr. Karel Štochl.  
 

Protože do řízení o kácení dřevin na Václ.náměstí zahájeném již 15.12.2017 se aktivně 
přihlásily spolky hájící zájmy ochrany zeleně, a nepodařilo se dosáhnout hladkého povolení, 
přistoupilo Hlavní město Praha k bezprecedentnímu kroku a obcházení zákona – objednalo 
„přesazení dřevin“ a následný jejich převoz do prostor školky Lesů hl.m. Prahy, kde byly na 
písemný pokyn z 6. 6. 2018 Ing. Jana Raka z MHMP spáleny. Na akci vystavila Hlavnímu městu 
firma ACTON fakturu na celkem 1 018 250,- Kč + DPH. Takový postup je nejen hrubě protiprávní, 
ale morálně a eticky zcela nepřijatelný. 
 

Stavebníkem stavby tzv. „revitalizace Václavského náměstí“ je Hlavní město Praha a stavba 
probíhá navzdory tomu, že nezávislý soud zrušil 3. 5. 2018 vydané územní rozhodnutí a záměr není 
umístěn. Rovněž nebylo dosud ukončena obnova stavebního řízení na tzv. revitalizaci (je podáno 
odvolání na min.dopravy). 
 

Výstavba nájezdových ramp pro developerský projekt Savarin privatizuje veřejné 
prostranství, přivádí do centra další stovky vozů, poškozuje historický ráz Václávského náměstí.  

 

 

 

ARGUMENTY, PROČ JSOU RAMPY DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ NA VÁCLAVSKÉM 
NÁM. V ROZPORU S VEŘEJNÝM ZÁJMEM (mj. NA OCHRANU PAMÁTEK)  
 

1. Rampy do podzemních garáží by narušily autenticitu prostředí kulturních památek, kte-

rých je ve spodní části Václavského nám. hned několik (viz Památkový zákon).  

2. Rampy do podzemních garáží by závažně poškodily jedinečné prostředí Václavského 

nám., které je prostorem ve své důležitosti nadřazeným a tedy klíčovým v Pražské pa-

mátkové rezervaci. (Nařízení vlády 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě 

Praze, § 3 (1) c) řešení a provádění veškerých úprav terénních i staveb dopravních, vodo-

hospodářských, energetických, telekomunikačních, podzemních, jakož i inženýrských sítí v 

rezervaci nesmí narušovat její prostředí a ohrožovat jednotlivé kulturní památky.) 
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3. Jedním z hlavních důvodů, proč bylo centrum Prahy zapsáno na seznam světového dě-

dictví UNESCO, je jedinečnost historického centra spočívající především v souvisle za-

chovalém půdorysu středověkého města. Rampy by narušily autenticitu jednoho 

z ústředních, tedy nejcennějších, veřejných prostranství (vymezeného za Karla IV.) a 

tím by poškodily skutečnost, kvůli které je Praha považována za světově jedinečnou.   

4. Vjezdové rampy do kapacitních garáží na Václavském nám. jsou v rozporu s Managment 

planem Unesco, Strategickým plánem Prahy i Úmluvou o ochraně evropského dědictví.  

5. Vjezdové rampy do garáží jsou prvkem nevhodným symbolických míst – degradovaly by 

Václavské nám. na obslužnou komunikaci. Zbytečně by tak znehodnotily památný pro-

stor! Realizací ramp by došlo k poškození vnímání a využívání prostoru Václavského 

nám. v jeho celistvosti a jedinečnosti. Václavské nám. je prostor prvořadého historic-

kého, kulturního, národního a symbolického významu; je místem slavnostních i protest-

ních shromáždění, místem paměti národa.  (Taktéž dle Vyjádření IPR k dokumentaci pro 

územní řízení Revitalizace Václavského náměstí, úsek Na Příkopě – Vodičkova, ze dne 29. 

7. 2016, s. 2–3. „Rampy do podzemních garáží, které jsou v záměru navrženy v ploše ná-

městí, není dle našeho názoru obecně vhodné umísťovat ve veřejném prostoru, zvláště ne 

pak na prostranstvích mimořádného společenského významu. Rampy do podzemí předsta-

vují v prostoru vždy jistou bariéru a vzhledem ke svému technickoprovoznímu charakteru 

jde obvykle o prvek nehodný symbolicky významných míst.“)  

6. Rampy do podzemních garáží – dvě rampy dlouhé 35 m, mezi kterými je 20 m přestřešení 

a předláždění vjezdu, to dělá celkem 90 m, tedy dvě pětiny délky celého bloku mezi Pří-

kopy a Jindřišskou: od čp. 838/9, přes 837/11 (Darex) a 835/13,15 až k úrovni vstupu do 

834/17 (Van Graaf) – jsou vždy bariérou a prvkem, který vizuálně i funkčně degraduje 

veřejné prostranství – snižují pobytové / uživatelské kvality veřejného prostoru (kdo 

bude vedle rampy do podzemních garáží sedět na lavičce nebo si hrát s dětmi nebo se tam 

vůbec zdržovat? Lidé se vždy těmto místům spíše vyhýbají, než aby je užívali.) Právě pro 

škodlivý dopad, který na městský interiér a využívání veřejného prostoru nájezdové 

rampy mají, se přednostně budují uvnitř objektů. I mnohem méně rozměrné vstupy do 

metra (na které se často odvolává zpracovatel, zadavatel i Ministerstvo kultury jako na pří-

klad „stejného“ nezbytného obslužného využití náměstí) jsou většinou umístěny v domech 

nikoli na Václavském nám. 

 
7. Václavské nám. je celoměstsky významným pěším prostorem – pěší zónou s vjezdem 

povoleným jen autům s výjimkou – a rampy (navíc v dolní nejživější části náměstí) by 

byly v rozporu s posláním této významné pěší zóny, pěší zóna má být prostorem slouží-

cím primárně chodcům (Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., § 39 (3) V obytné a pěší 

zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.)  

8. Rampy jsou v rozporu dokonce i s cíli vlastní revitalizace náměstí, která má upravit Vác-

lavské nám. tak, aby bylo prostorem skutečně pro lidi – pěší zónou, která má být určena 

pro pobyt a další aktivity veřejnosti – bez bariér a dalších omezení využívání.  

9. Rampy jsou v rozporu s užíváním takto významného shromažďovacího prostranství. Na 

Václavském nám. dochází zcela běžně k veřejným shromážděním (ať už oslavným či 

protestním) v řádu tisíců až desetitisíců účastníků. Rampy nejenže by komplikovaly ko-

nání takovýchto shromáždění, ale dokonce by mohly ohrozit účastníky – byly by nepřiro-

zenou, neočekávanou, v davu těžko viditelnou, překvapující překážkou, lidé mohou pře-

padnout (v krizové situaci hrozí i pád do šachty vjezdu) nebo být natlačeni na tuto pře-

kážku (i skleněné ohraničující zábradlí je nebezpečím). Shromáždění, která nejsou poklid-

ného charakteru (neonacisté,…), mohou těchto prvků i záměrně zneužívat.  
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Tato nebezpečí jsou zcela reálná a potencionální ohrožení se budou opakovat minimálně 
několikrát ročně (situace, kdy je při veřejném masovém shromáždění někdo někam 
natlačen je zcela běžná).  

10. Rampy by představovaly výhodu pouze pro obsluhu plánovaných komerčních staveb v při-

lehlém vnitrobloku, nikoli pro veřejnost. Je řešena potřeba investora na úkor veřejného 

prostoru Václavského náměstí – jde o nepřijatelnou privatizaci nezanedbatelné části 

veřejného prostranství. (Dle vyjádření IPR, str. 3, ze dne 29. 7. 2016, cit.: „Realizací 

ramp vznikne prostřednictvím věcného břemene k tomuto objektu omezení vlastnického 

práva hl. m. Prahy k pozemku Václavského nám. ve prospěch soukromého objektu.“) Čímž 

také vzniká neopodstatněný a nepřiměřený závazek pro budoucnost.   

 
11. Degradací veřejného prostoru způsobenou rampami (popsáno v bodě 5 a 6) by se snížila 

budoucí ekonomická hodnota jedinečného centra Prahy (kterou vytvořit trvalo staletí) 

a zároveň by se snížila i cena okolních nemovitostí. Proč by měl jeden investor značně 

zhodnotit svoji nemovitost na úkor hodnoty veřejného prostranství (současné i bu-

doucí) a na úkor ostatních nemovitostí?  

 
12. Povolení ramp ve veřejném prostranství by bylo nebezpečným precedentem. Dostane-li 

jeden investor možnost zrealizovat rampy ve veřejném prostoru namísto na svém vlastním 

pozemku, nebudou to pak chtít i další? Jak by Václavské nám. vypadalo, kdyby si tam každý 

majitel nemovitosti postavil rampy? Nebudou pak chtít investoři rampy i v dalších veřej-

ných prostranstvích?  

 
Právě pro závažnost negativních dopadů navrhované stavby jak pro památkovou 
rezervaci v Praze, tak potenciálně i pro další veřejná prostranství v památkově 
chráněných územích nesouhlasilo s realizací ramp jak NPÚ, ÚOP v Praze, tak Vědecká 
rad gen. řed. NPÚ. „odborně nesystémový a nedostatečně zdůvodněný zásah do území 
Pražské památkové rezervace, jakým jsou rampy do podzemních garáží vedené z plochy 
jednoho z ústředních prostorů historické Prahy.“ Dle vyjádření č. j. NPÚ-311/9213/2016 ze 
dne 8. 3. 2016, rada generální ředitelky NPÚ. 

 
 
 
 

DOSAVADNÍ PRŮBĚH KAUZY 
 

 Květen 2016 – Národní památkový ústav (NPÚ) označuje realizaci ramp za nepřípustnou  

 Červenec 2016 – Odbor památkové péče (OPP MHMP) označuje realizaci ramp za přípustnou  

 Září 2016 – Vědecká rada generální ředitelky NPÚ označuje realizaci za nepřípustnou  

 Říjen 2016 – NPÚ podal podnět k přezkumu stanoviska OPP MHMP ohledně ramp 

 Říjen 2016 – Námitky KZSP a dalších z. s. v územním řízení – nesouhlas s realizací ramp  

 Prosinec 2016 – Odvolání KZSP včetně podání podnětu k přezkumu stanoviska OPP MHMP oh-

ledně ramp  

 Duben 2017 – Památkový odbor Ministerstva kultury označuje rozhodnutí OPP MHMP povolu-

jící rampy za nezákonné a věcně nesprávné  

 Červen 2017 – otevřený dopis představitelů pražských akademických a kulturních institucí 

proti rampám  

 Srpen 2017 – Ministr kultury ve zkráceném řízení zrušil rozhodnutí vlastního památkového 

odboru, díky čemuž se původní stanovisko OPP MHMP stalo opět platným a bylo možné vy-

dat územní rozhodnutí  
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POCHYBNOSTI O PROCESU PROJEDNÁVÁNÍ  
Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU  
 
Jedná se o revitalizaci jednoho z nejdůležitějších náměstí v naší zemi, navíc placenou 
z veřejného rozpočtu, veřejnost by tedy měla být dobře a kompletně informována a měla by 
se spolupodílet na rozhodování o výsledné podobě; také by měl být mimořádně pečlivě 
chráněn veřejný zájem; proces projednávání a rozhodování ale vyvolává dojem spíše opačný:  

1) Dokumentace k územnímu řízení neobsahovala podélný ani příčný řez náměstím v místě 

ramp pouze situaci, kde byly rampy graficky záměrně potlačeny, navíc byly kamuflovány 

jako „stavební příprava“ a jejich „příprava“ byla podána zvlášť jako dodatek k dokumen-

taci. Což vyhlíží jako snaha utajit plánovanou realizaci ramp před veřejností.  

2) Do vydání původního územního rozhodnutí nebyly plánované rampy nikde veřejnosti pre-

zentovány ani tato část projektu revitalizace nebyla medializována. (Vyjma veřejného pro-

jednání, kde byl tento fakt zmíněn, ne však zásluhou zadavatele či zpracovatele, ale z řad 

účastníků diskuze, následně se druhý den v několika internetových médiích objevil schéma-

tický obrázek s komentářem.)  

3) Kromě formálních odpovědí byl ignorován otevřený dopis představitelů pražských akade-

mických a kulturních institucí vyzývající k nerealizaci ramp adresovaný primátorce, minis-

trovi kultury a starostovi Prahy 1.  

4) Přes posudek vlastních úředníků na ministerstvu, jenž označil stanovisko OPP MHMP povolu-

jící rampy nejen za nezákonné, ale též věcně nesprávné, rozhodl ministr kultury ve zkráce-

ném řízení bez možnosti vyjádření účastníků řízení, že stanovisko OPP MHMP bylo v po-

řádku, čímž realizaci ramp umožnil. Argumentoval přitom tím, že mimoúrovňové „rampy se 

skleněným zábradlím přeci nebudou optickou bariérou“, že „na náměstí jsou východy z me-

tra a ty také nevadí“ a že "v této složité záležitosti nejde jen o ochranu, ale také o územní 

rozvoj města". Nejednalo se tedy vůbec o argumenty, jež by se týkaly památkové péče a 

dopadu na naše kulturního dědictví, který by mělo ministerstvo jako nejvyšší odvolací or-

gán rozhodnutí z oblasti památkové péče posoudit! 

 
 
 

REVITALIZACE VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ  
s umístěním ramp do garáží obchodně administrativního komplexu Savarin 
 
 
Hl. m. Praha, MČ Praha 1 i developer Savarinu (Crestyl, dříve Welwyn Company) jsou zastoupeny 
stejným zmocněncem Mgr. Karlem Štochlem.  
Je eticky nepřijatelné, aby subjekty, jejichž zájmy jsou již z podstaty zcela rozdílné (město hájí 
veřejný zájem, zájmy Pražanů a veřejný prostor, firma Crestyl hájí svůj soukromý zájem), byly 
zastoupeny stejným zmocněncem. Střet zájmů zmocněnce je nasnadě. 
Projekt revitalizace Václavského nám. i projekt Savarin je připravován stejnou architektonickou 
kanceláři (Cigler architekti). Střet zájmů architekta je nasnadě.  
 
 

Chronologie  

5. 12. 2005 Cigler Marani Architects – vítězný návrh veřejné urbanisticko-architektonické 
soutěže (předseda poroty Filip Dvořák, v porotě: Pavel Bém, Zdeněk Lukeš) 

2008 s revitalizací souhlasí Komise územního rozvoje MČ Prahy 1 

01. 2011 NPÚ (ÚOP Praha) požaduje prověření různých variant umístění vjezdu a výjezdu  
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19. 4. 2011 
S-MHMP 513365/2010 

OPP MHMP označuje realizaci ramp za přípustnou, zároveň požadavek prověřit 
i jiné možnosti umístění vjezdu a výjezdu, včetně alternativy jejich 
rozdělení  

22. 2. 2012 dopis Welwyn Company tehdejší radní Udženije 

14. 8. 2012  Usnesení Rady hl. m. Prahy – schválení záměru uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí, předkladatel radní Udženija, primátor (Svoboda), náměstek (Hudeček) 

02. 10. 2012 smlouva o smlouvě budoucí mezi Welwyn Company a Hl. m. Prahou 
(zbudování ramp a veřejná parkovací stání; město platí za každý den prodlení 
způsobený vlastní vinou 10 000 Kč) 

26. 03. 2013 VR GŘ NPÚ označuje realizaci ramp za nepřípustnou 

21. 05. 2014 VR GŘ NPÚ označuje realizaci ramp za nepřípustnou 
08. 07. 2014  dopis GŘ NPÚ primátorovi (Hudeček), starostovi MČ P1 (Lomecký) – bez 

odpovědi  
20. 08. 2015 OPP MHMP se k rampám nevyjadřuje, aktuální je varianta DÚR bez ramp 

10. 09. 2015  účelové? právní posouzení smlouvy o smlouvě budoucí 
11. 02. 2016 Rada světové památky (poradní orgán Rady hl. m. Prahy) označuje realizaci 

ramp za nepřípustnou 
08. 03. 2016 
NPÚ-311/9213/2016 

NPÚ (ÚOP Praha) označuje realizaci ramp za nepřípustnou  
 

07. 2016  
S-MHMP 129062/2016  

OPP MHMP označuje realizaci ramp za přípustnou 
 

09. 2016 VR GŘ NPÚ označuje realizaci ramp za nepřípustnou 
09. 2016 DUR, kde jsou rampy kamuflovány jako stavební připravenost, zobrazeny 

tenkou čárkovanou čarou a podány zvlášť jako dodatek k DUR 

10. 2016 NPÚ (ÚOP Praha) podnět k přezkumu stanoviska OPP MHMP na MK 

13. 10. 2016 na veřejném projednání (naprosto nepropagovaném) byl poprvé ukázán „výkres“ 
náměstí s rampami (v měřítku schématu ovšem nebylo vidět, jak se dvojitá alej 
platanů v místě ramp rozestupuje).  

10. 2016 nepravomocné územní rozhodnutí (námitky KZSP a dalších spolků)  
12. 12. 2016 odvolání KZSP proti rampám, podnět k přezkumu stanoviska OPP MHMP  
04. 2017  OPP MK označuje rozhodnutí OPP MHMP povolující rampy za nezákonné 

a věcně nesprávné  
20. 06. 2017 
 

otevřený dopis primátorce (Krnáčová), ministrovi kultury (Herman), starostovi 
MČ P1 (Lomecký) představitelů pražských akademických a kulturních institucí 
proti rampám – bez odpovědi 

11. 08. 2017 Ministr kultury ve zkráceném řízení zrušil rozhodnutí vlastního odboru, 
realizace ramp umožněna  

21. 8. 2017 pravomocné územní rozhodnutí  
25. 08. 2017 odpověď primátorky, že vyčká na rozhodnutí MK, které již existovalo  
15. 12. 2017 

řízení o kácení dřevin – nepodařilo se dosáhnout povolení – Hl. m. Praha objed-
nalo „přesazení dřevin“ a jejich převoz do prostor školky Lesů hl. m. Prahy (na 
písemný pokyn z 6. 6. 2018 Ing. Jana Raka z MHMP spáleny) 

01. 2018 tři různá stavební povolení (zvlášť na rampy, zvlášť na zeleň atd.), KZSP 
nezákonně vynechán z řízení  

3. 5. 2018 
(č. j. 10 A 
188/2017) 

Městský soud v Praze díky žalobě KZSP a APK podpořenou NPU zrušil územní 
rozhodnutí (část týkající se ramp) a nařídil nové řízení (= důvod pro zrušení 
následných SP)  

16. 5. 2018 primátorka v rozporu se svými kompetencemi pověřila zastupováním 
magistrátu v soudním řízení advokátku JUDr. Helmovou 

16. 5. 2018 odvolání magistrátu k Nejvyššímu správnímu soudu  
podzim 2018 z osmi možných etap zahájena revitalizace spodní části Václavského nám. 

realizací ramp, fyzicky na stavbě označena informační cedule „přeložka 
kanalizace“  
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? na stavební úřad P1 opakovaně podávány žádosti o obnovu ÚŘ, SŘ, úřad urgován 
pro nečinnost atd.  

? 
nebyla dosud vyřešena obnova stavebního řízení (je podáno odvolání na MMR) 

? není dosud rozhodnutí NSS 

? zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby "Revitalizace spodní části 
Václavského nám." dosud nebylo ukončeno a výběr zhotovitele nebyl proveden 

24. 1. 2019  
 

otevřený dopis (KZSP, AKP, TT) primátorovi (Hřib) a starostovi MČ P1 (Čižinský) 
– výzva k řešení situace Václavského nám. 
 
 
 

 

ZKRATKY 

APK    Aktiv proti korupci, z. s.  

DUR    dokumentace k územnímu řízení  

KZSP    Klub Za starou Prahu, z. s.  

NPÚ (ÚOP Praha)   Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Praha  

NSS    Nejvyšší správní soud  

OPP MHMP   Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Prahy  

OPP MK   Odbor památkové péče Ministerstva kultury 

SP   Stavební povolení  

SŘ    Stavební řízení  

ÚŘ    Územní řízení  

VR GŘ NPÚ  Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu  


