
 
 

Zápis č. 2  

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 31. 1. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:40 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. K. Tabery, Mgr. D. Merta, Dipl. Arch. K. Hanzlík, 

PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. J. Sedlák, IR. P. V. Koch, MRE. 

 

Omluveni:, Ing. arch. L. Burgerová, PhD., Ing. arch. J. Kučera, Mgr. F. Kračman, Ing. R. Höhne 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: IR. P. V. Koch, MRE, Mgr. D. Merta 

 

Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková (asistentka předsedy KÚR) 

 

Veřejnost: 8 osob 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Návrh programu jednání 

 

2) Priority a cíle KÚR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zápis KÚR ze dne 31. 1. 2019 
 

 2 

Předseda komise zahájil jednání v 17:00.  

Přítomno 9 členů, 4 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 2. jednání KÚR. 

 

Program 2. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 9  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Priority a cíle  

 

V rámci diskuse se krátce profesně představili minule chybějící členové KÚR – Ing. arch. Lejčar a Ing. 

Tabery. 

 

I. Revitalizace, urbanistické studie a regulační plány: 

Cílem zápisu je zachytit hlavní myšlenky členů komise. V rámci ověření zápis prosím doplňte dle vlastního 

uvážení. 

 

Arch. Sedlák: popsal stav pořizování podrobné územně plánovací dokumentace - ÚPD na území HMP 

z pozice autora regulačního plánu RP Anenská čtvrť. Jako možný suplující nástroj lze využít územní či jiné 

účelové studie. Nastínil systematický přístup k úpravám veřejných prostranství na území MČ (cca od r. 1994) 

na základě Programu regenerace MČ Praha 1 (povinná výbava obce žádající o dotace z Programu regenerace 

MPR a MPZ zaštiťovaného MK ČR. Ve stabilizovaných územích dochází převážně k modifikačním 

procesům (změny funkčního využití), pro rozhodování o nich může být i RP příliš hrubým podkladem, jako 

vstřícnější lze doporučit dokumenty na bázi např. plánů ochrany. V první fázi doporučuje provést audit 

stavební činnosti a zásahů na veřejných prostranstvích, s prioritou probíhajících aktivit, které lze ovlivnit. 

V další fázi doplnit audit o problémová místa nebo jevy a formou matice vyjádřit vztahy naléhavosti řešení 

jejich problémů, náročnosti řešení, finanční či kompetenční, a časové zakotvení řešení, krátkodobé, 

střednědobé či dlouhodobé, specificky ad hoc či průběžné. 

 

Ing. Tabery: považuje za důležitou kompetenční stránku při řešení problémů územního rozvoje, váha RMČ 

vůči např. ústředním orgánům státní správy nebo jejich organizacím. 

 

P.V. Koch: popsal své zahraniční zkušenosti se systémem ÚPD, kde dílčí RP nahrazují ústřední ÚP a jsou 

hlavním regulačním nástrojem k rozhodování o rozvoji území. 

 

Arch. Hanzlík: návrh nového MPP otevřel určitý rozvojový potenciál v jednotlivých územích, který by měl 

být oponován městskými částmi se znalostí místních urbanistických souvislostí, příp. na základě příslušných 

analýz funkčního a objemového stavu území. Doporučuje rozvinout spolupráci KÚR s dalším komisemi 

rozvoje sousedních nebo přilehlých MČ (MČ P2,3,4,5,6,7,8). Území MČ ovlivňují i záměry mimo úřední 

hranice MČ, typickým příkladem je rozdělení katastru Nového Města mezi MČ P2 a P1 (viz zahradní část 

Nového Města od Karlova náměstí po Albertov). 

 

Mgr. Merta: v rámci auditu VP neopominout aktivity IPRu. 

 

PhDr. Biegl: Pro orientaci členů komise a nastavení prioritních směrů zájmu RMČ je vhodné postupně 

zpracovat analýzu stavebních aktivit (probíhající stavební zásahy) na objektech i veřejných prostranstvích na 

území MČ. Z těchto podkladových materiálů může postupně vznikat ucelenější pohled na centrum Prahy 

doplněním odvětvových analýz (dopravní souvislosti, role veřejných prostorů aj.) či ucelenějších rešerší 
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dílčích čtvrtí (znalost funkční náplně jednotlivých domů, jejich památkového významu apod.). Bylo by 

vhodné znát demografická data centra města, kolik lidí pracuje na ministerstvech, ve školách a kolik zde 

skutečně bydlí. Následně lze formulovat dílčí strategie k rozhodování o svěřeném majetku pro RMČ i rámce 

pro rozhodování o stavebních intervencích předkládaných KÚR. Uvedl příklad ulic Celetná, kde je komerční 

parter s minimální reálnou bytovou funkcí ve vyšších NP, oproti ulici Kaprova, která je funkční a obytná 

s nabídkou služeb pro místní obyvatele. Územní plán neřeší potřebný detail města. RP by měl určovat 

parametry zástavby primárně v rozvojových oblastech města, ve stabilizovaných územích by měly být 

použity jiné nástroje popisující limity využití. Příkladem ad hoc řešení je analýza rozmístění a kapacity 

objektů ministerstev, které vytvářejí významný prvek ve funkční struktuře P1 v souvislosti s koncepčními 

úvahami o vládní čtvrti. 

 

RNDr. Raiter: v auditu aktuálních investic doporučuje specifikovat fáze správního procesu projednání 

konkrétního záměru. Při řešení úkolů s požadavkem vyšší kompetence je možné spoléhat na spolupráci s 

HMP, které má podobné politické vedení. 

 

Arch. Vích: promítl prezentaci o udržitelnosti centra města ve vztahu imisí z dopravy, hustoty zastavění a 

bonity klimatu, která v oblasti Nového Města a Vinohrad překračuje přípustné limity. Zmínil nutnost 

deklarace základních cílů urbanistického rozvoje P1, tedy jeho udržitelnosti ekonomické, ekologické a 

sociální, kdy P1 sice ekonomicky prosperuje, ale lidé z ní odcházejí do zdravějších čtvrtí. Upozornil plány 

nepojmenované území mezi Muzeem a Štvanicí, kterým prochází SJM a které by mělo být před započatím 

stavební aktivity naformátováno územní studií či RP, který do území vnese zejména rastr základní uliční sítě 

a definuje zastavitelné a parkové plochy v kontextu skutečných potřeb kolejové, autobusové a automobilové 

dopravy. V „detailu“ rozvoje města uvedl uzlový prostor vytvářející rovnostranný trojúhelník dlouhodobě 

destruovaných míst Staroměstské náměstí – Stalinův pomník – předpolí Štefánikova mostu, jejichž dořešení 

by stabilizovalo centrum města a bylo místy, ke kterým se budou obyvatelé hlásit.  

 

II. Architektonické soutěže 

 

Arch. Sedlák: podpora soutěží, vhodné zapojit i neveřejné subjekty, u kterých lze uvažovat např. o 

přednostním projednání, pokud projdou soutěží. Na příkladu Staroměstské radnice popsal na nutnost jasného 

záměru soutěže. 

 

Arch. Lejčar: doporučil řešit předpolí Štefánikova mostu, dostavbu Staroměstské radnice či oblast Muzejní 

míle se SJM. 

 

Ing. Tabery: doporučil řešit umístění Slovanské epopeje, překrytí kolejiště hlavního nádraží mezi 

Vinohradskou a Mánesovou ulicí. 

 

P.V. Koch: doporučil řešit prostor SJM, zejména za účelem doplnění zeleně. 

 

Arch. Hanzlík: doporučil dostavbu Staroměstské radnice s vizí silného budoucího uživatele (např. UK), 

Hradební okruh, okolí Těšnova je území s potenciálem, ale bez jasného programu, důraz na kvalitu zadání 

soutěže. 

 

Mgr. Merta: doporučil využít pro soutěžní podněty pasportizaci území. 

 

PhDr. Biegl: upozornil na kultivační smysl soutěží, funkce dostavěné Staroměstské radnice se zasedacím 

sálem (kongresové využití mimo potřeby ZHMP) je z důvodu dopravní obslužnosti nevhodné, objemově 

hraniční projekt, doporučuje kromě SJM i Hradební okruh s předpokladem návratu TT na pěší zónu. 

 

RNDr. Raiter: považuje humanizaci SJM za klíčovou pro rozvoj území podél východní hranice MČ. 
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III. Sochařské soutěže 

 

Arch. Sedlák: považuje rozhodnutí o umístění uměleckých děl v rámci VP za vysoce citlivou záležitost. I 

záslužná snaha o připomínku události či osobnosti ještě nemusí vést k umístění kvalitního díla (např. Klárov). 

Existují lokace, které historicky nebyly zcela vhodně pojaty (Palachovo náměstí).  

 

RNDr. Reiter: připomenul program „2% pro umění“ vyhlášený ještě minulým vedením HMP, který zahrnuje 

i doporučení pro umístění uměleckého díla ve VP a aktuální obsazení místa předsedy Komise pro umění ve 

veřejném prostoru (O. Okamura), zmínil informace o vstřícnosti Galerie hl.m. Prahy umístit zpět ve VP 

originály dříve stažených děl (např. Petřínské sady). 

 

Ing. Tabery: doporučil zpřesnění kategorie, aby obsáhla i výtvarná díla. 

 

Arch. Hanzlík: doporučil se soustředit se na drobné (akupunkturní) zásahy, mezi něž mohou patřit mj. i 

sochařská díla či kašny a jsou řešitelná z úrovně MČ. 

 

PhDr. Biegl: připomenul Městské zásahy (rok 2010 – 80 návrhů na zlepšení VP v Praze), které mohou splnit 

iniciační roli pro řešení problémů VP. Investičně větší akce je vhodné řešit společně s HMP. 

 

Arch. Vích: uvedl příklad nové kašny na Malostranském náměstí, která by stála za soutěž. 

 

 

 

Vyjádření zástupců z řad veřejnosti: 

 

E. Kukla: doporučuje návrat TT na dolní Václavského náměstí a návazně na navazující pěší zóny. 

F. Dvořák: z pozice zástupce HK Praha 1 vyzval KÚR ke spolupráci na průnikových tématech. 

 

 

 

Bez hlasování. 

 

 

Zápis sepsán dne: 5. 2. 2019 

Předáno k ověření dne: 5. 2. 2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

RNDr. Tomáš Raiter       Ing. arch. Tomáš Vích 
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POZOR !!! 

Příští komise se koná dne 28. 2. 2019 od 17:00 hod. na nové adrese 

Galerie 1 

Štěpánská 47, Nové Město 

(roh ulic Štěpánské a V Jámě) 

 

  

 
 

 


