
 

 

 

 

 

 

Zápis č. 6 

z jednání Komise pro územní rozvoj  

Rady městské části Praha 1 

 
 

Datum jednání:  
2. 5. 2019 (začátek: 17:00 konec: 20:00 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. K. Tabery, Ing. arch. L. Burgerová, PhD.,  

Mgr. D. Merta, PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. J. Kučera,  

Mgr. F. Kračman, Ing. R. Höhne, Dipl. Arch. K. Hanzlík, IR. P. V. Koch, MRE 

 

Omluveni:  
Ing. arch. I. Lejčar 

 

Neomluveni:  
- 

 

Částečná neúčast:  
Ing. arch. L. Burgerová, PhD. (příchod 18,00 hod), Mgr. F. Kračman (odchod 19:15 hod),  

Mgr. D. Merta, Ing. arch. J. Kučera, Dipl. Arch. K. Hanzlík, IR. P. V. Koch, MRE (odchod 

19:30 hod), Ing. R. Höhne (odchod 19:45 hod) 

 

Hosté ÚMČ P1: Ing. P. Hejma, Mgr. P. Čižinský  

 

Hosté přizvaní: Simon Johnson (Crestyl real estate, s.r.o.), arch. O. Tichý (Heatherwick studio) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 
Program jednání: 
 
 

1) Návrh programu jednání 
2) Schválení zápisu z 5. jednání dne 11.4.2019 
3) Projekt Savarin 
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Předseda komise zahájil jednání v 17:00. 

Přítomno 11 členů, 1 omluven, 1 pozdější příchod, komise je usnášeníschopná. 

 

 
1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 6. jednání KÚR. 

 

Program 6. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 

2) Schválení zápisu z 5. jednání dne 11.4.2019 

 

Zápis z 5. jednání dne 11.4.2019 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 
3) Projekt Savarin 

 
Předkladatel: Crestyl real estate, s.r.o., Voctářova 2449/5, P8 

Zpracovatel PD: Jakub Cigler Architekti (DÚR), Heatherwick studio (vstup do projektu ve fázi ÚŘ) 

Hosté: S. Johnson (Crestyl), O. Tichý (Heatherwick studio) 

 

Fáze řízení: přerušené územní řízení (zahájeno v 12/2017) do vyřešení předběžné otázky – 

podjatost úředních osob. Stanovisko podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí bylo vydáno v r. 2009, prodlouženo v r. 2016 (záměr projednaný v rámci 

EIA – www.cenia.cz/eia, PHA 632) 

 

Investor představil základní koncept oživení vnitrobloku na dolním Václavském náměstí, 

který vychází z objemově-funkčního řešení dle DÚR Jakub Cigler Architekti (12/2017). 

Výstavba navrhovaného záměru je uvažována v areálu bývalých tiskáren Mír a historických 

uličních traktů budov bloku č. p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480 vymezeného Václavským 

náměstím a ulicemi Panskou, Jindřišskou a Na Příkopě, který již částečně přestal sloužit 

svému účelu. Nachází se přitom v atraktivní lokalitě v blízkosti městského centra s dobrou 

dopravní dostupností. 

Záměr počítá s demolicí všech dožilých budov ve vnitrobloku vyjma jízdárny a s rekonstrukcí 

uličních traktů budov, navazuje na projekt povolení odstranění staveb a záchranný 

archeologický průzkum na ploše demolovaných budov uvnitř bloku. Výchozí stav pro 

dokumentaci pro územní rozhodnutí je po demolici dožilých budov ve vnitrobloku a 

dokončeném archeologickém průzkumu. 

Nově předkládaný záměr spočívá ve vybudování nového multifunkčního areálu ve tvaru 

kříže, který chce navázat na tradici pražských pasáží a jednotlivé ulice, jež blok budov 

ohraničují, propojit krytými či exteriérovými pasážemi umožňujícími neomezený průchod 

mezi jednotlivými ulicemi Na Příkopě, V Cípu a Jindřišskou s Václavským náměstím, 

stýkajících se na otevřeném dvoře kolem budovy bývalé jízdárny paláce Savarin.  

http://www.cenia.cz/eia
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Navrhovaný polyfunkční objekt je zamýšlen jako kombinace různých velikostí obchodů, 

restaurací a volnočasových aktivit v prvních dvou nadzemních a podzemních patrech. Každý 

blok objektu by měl mít svůj osobitý charakter s vlastním vnitřním zaskleným dvorem. Dvůr 

v bloku u Panské ulice by měl mít foodhall s prostorem pro pop-up stánky s jídlem. Naproti 

tomuto aktivnímu prostoru dvorek u Jindřišské ulice má naopak mít klidný charakter se zelení 

a několika restauracemi pro klidnější posezení. Pasáž z Václavského Náměstí zase navazuje 

na typické pražské pasáže svojí funkcí, proporcí a zasklením. To vše je doplněno obnovenou 

barokní zahradou, která je určena pro relaxaci a odpočinek.  

Jízdárna bude sloužit jako kulturní srdce celého projektu, kde se propojí vnitřní využití 

jízdárny s podzemními podlažími a venkovní zahradou. Prostor jízdárny bude celoročně 

využíván pro širokou škálu organizovaných kulturních akcí, výstav a představení pro Pražany 

a návštěvníky Prahy.  

Čtyři nejvyšší podlaží budovy budou tvořit kancelářské prostory. Kanceláře jsou navrženy 

jako velkoprostorové s možností rozčlenění na menší kanceláře dle specifických požadavků 

budoucích nájemců. Podzemní garáže a technologické zázemí budovy budou umístěny ve 4. – 

3. suterénu. Celý polyfunkční objekt je také napojen přímo na přestupní chodbu stanice 

Můstek ze 3. suterénu pomocí rychlovýtahů. 

Oproti předchozímu návrhu se fasády okolo jízdárny rozestupují směrem nahoru a vytvářejí 

tak terasy, které jsou propojena přes sérii schodišť. Tím se vytvoří příležitost pro otevření 

veřejného prostoru na fasády a střešní krajinu. Veřejnost tak má příležitost se dostat na úroveň 

výšky okolní zástavby, kde se jí otevře střešní plocha se zahradou, terasami, restaurací a 

vyhlídkovou terasou. Celá střešní krajina se tak stává veřejně přístupným prostorem, kde se 

budou konat různé akce, výstavy a promítání pro širokou veřejnost. 

 

Diskuse:  
 

Ad) Funkční využití:  

- významným přínosem je prostupnost areálu daná schématem pasáží, některé další z 

možností mohou tento přínos ještě navýšit (v jednání Panská 6), 

- ambicióznost projektu je přidanou hodnotou pro rozvoj upadajícího vylidněného VN, které 

dnes neplní roli mentálního centra města, 

- zaznívají i obavy z opačného efektu, tj. umrtvení spodní části náměstí, kdy přímý přístup 

z metra a PG odvede návštěvníky z náměstí do vnitrobloku, 

- developersky bude fungovat synergie pro ostatní investory, kteří se dnes VN vyhýbají a cílí 

zejména na ulici Na Příkopě, souběžnou revitalizací dolní části náměstí může tento efekt ještě 

akcelerovat,  

- je nezbytné zacílit na městotvorný retail, jehož detailní specifikaci je možné doladit 

zapojením zainteresované veřejnosti (průzkumem nebo setkáním s potenciálními uživateli) či 

konkrétním požadavkem samosprávy, 

- je třeba se vyhnout ryze high endovému zacílení obchodních značek, které mají místo např. 

v Pařížské,  

- je třeba zvážit absenci obytné funkce, 

- důležitý bude stálý kulturní program v jízdárně (rovněž možná spolupráce samosprávy). 

 

Ad) Objem a nový designový návrh vnitřních fasád: 

- pozitivním posunem je vývoj objemového řešení viz redukovaný návrh dle JCA (DÚR, 

2017) oproti prvotním návrhům pro Ballymore, návrh z probíhajícího územního řízení je dále 

snížen rozestoupením vnitřních fasád kolem objektu jízdárny a městotvorné měřítko fasád a 

objemů budov, 
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- zazněly názory na nepřehlednost a potenciální riziko nefunkčnosti řešení, které může rychle 

přijít o plánovaný efekt nové možnosti užívání či sdílení prostoru a může se překlopit do 

obtížně kontrolovaného perimetru s výskytem sociologicky patologických jevů, 

- samotný designový návrh je částí členů považován za hierarchicky nečitelný, nerespektující 

tradiční parcelní členění objektu a ve formě vykonzolovaných teras a střech tvaroslovně 

připomínající asijskou tradiční architekturu na místo typicky pražského tektonického členění 

pavlačí a strmější střešní krajiny. 

 

Ad) Dopravní obsluha – stávající návrh využívá již nastavených smluvních vztahů – obsluha 

objektu cca 100 PS a cca 170 PS jako veřejná kapacita pro městský parkovací systém dle 

pravidel HMP. Toto řešení využívá realizované stavební připravenosti ramp, které se na 

povrch propisují ve dvou obdélníkových stavebních objektech o rozměrech cca 23x4,5m 

s krátkými pojezdovými spojkami od hlavní komunikace. 

 

- členové se shodují, že čistě pěší zóna bez pohybu aut v dolní části náměstí může vyvolat 

spíše jeho devitalizaci než očekávaný rozvoj, 

- navržená kapacita 270 stání v PG není pro VN problém, vadí ovšem způsob připojení PG 

rampami z veřejného prostoru, 

- prověření jiných variant přístupu do PG, v kontextu nepreferovaného dalšího zdržení příp. 

úpravou DÚR ze strany investora je komplikované, pravděpodobněji bude muset MČ 

zformulovat jednoznačný názor na aktuálně navržený způsob řešení dopravy v klidu,  

- pěší zóna na dolním VN bez MZ byla zřízena s odkazem na pokrytí chybějící kapacity ve 

veřejné části PG, další redukce MZ je pravděpodobná po revitalizaci v horní části VN. 

  

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 bere předložený záměr na vědomí. 

 

Hlasování: 

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Návrh byl schválen 

 

 

Zápis sepsán dne: 9.5.2019 

Předáno k ověření dne: 15.5.2019 

Ověřeno dne:  

 

Ověřovatel zápisu      Předseda komise: 

 

 

 

……………………..             ………………………… 

 

RNDr. Tomáš Raiter      Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

Příští 7. komise se koná dne 30. 5. 2019 od 17:00 hod.  

na adrese Galerie 1, Štěpánská 47, Nové Město 

  


