
Zápis č. 9 

z jednání Komise pro územní rozvoj  

Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 5. 9. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:30 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, RNDr. T. Raiter, Ing. arch. I. Lejčar, Mgr. D. Merta, Ing. arch. J. Sedlák, 

Ing. R. Höhne, PhDr. R. Biegel, PhD., Ing. arch. L. Burgerová, Mgr. F. Kračman, Dipl. Arch. 

K. Hanzlík 

 

Omluveni: Ing. arch. J. Kučera, Ing. K. Tabery, IR. P. V. Koch, MRE 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: PhDr. R. Biegel, PhD. (od 17:30), Mgr. F. Kračman (do 18:15) 

 

Hosté ÚMČ P1: J. Vondroušková, Ing. V. Vaněk  

 

Hosté přizvaní: prof. Ing. arch. K. Maier CSc. 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 
Program jednání: 
 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Schválení zápisu z 8. jednání dne 27.6.2019 

3) Informace ke stavbě čp. 301, K. Světlé 6 

4) Informace k podanému odvolání MČ Praha 1 k nové plavební komoře  

5) Studie upřesňující průchod nové TT Vrchlického sady 

6) Koncept Brány Prahy 

7) Různé 
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Přítomno 10 členů, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 
1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 9. jednání KÚR. 

 

Program 9. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
2) Schválení zápisu z 8. jednání  

 

Zápis z 8. jednání KÚR konaného dne 27.6.2019 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 
 

3) Informace ke stavbě čp. 301, K. Světlé 6 

 

Předseda KÚR představil nového zastupujícího vedoucího stavebního úřadu Ing. V. Vaňka. 

Členové KÚR byli následně seznámeni s nejaktuálnějšími informacemi v kauze K. Světlé 6. 

 

Společné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení nástavby a stavebních úprav budovy čp. 301 

bylo na základě odvolání MČ Praha 1 zrušeno odvolacím orgánem (rozhodnutí MHMP v právní 

moci 24.5.2019). Stavebník následně informoval stavební úřad, že podal žalobu proti tomuto 

Rozhodnutí k Městskému soudu v Praze. Stavební úřad oznámil 31.7.2019 zahájení řízení o 

odstranění části stavby, které ovšem následně dle §64 SŘ přerušil do doby rozhodnutí soudu o 

výše uvedené žalobě. 

 

 
4) Informace k podanému odvolání MČ Praha 1 k nové plavební komoře Praha 

– Staré Město 

 

Dne 6.8.2019 vydal OOP MHMP jakožto speciální stavební úřad společné povolení stavby 

vodního díla – nové plavební komory Praha – Staré Město. Proti tomuto rozhodnutí podala 

odvolání samospráva hl.m. Prahy prostřednictvím IPR Praha, Městská část Praha 5 a Městská 

část Praha 1. V odvolání MČ Praha 1 je stěžejním požadavkem přezkum stanovisek OUR 

MHMP s hlediska souladu záměru s ÚP SÚ HMP, OPP MHMP z hlediska zásahu do prostředí 

památky UNESCO a OOP MHMP z hlediska vlivu na krajinný ráz. 

 

Diskuse: HMP jakožto vlastník významných přístavišť v centru města (Rašínovo nábřeží a 

Dvořákovo nábřeží) může schválením provozních podmínek přístaviště či kotevního řádu 

nepřímo zasahovat do počtu plavidel, která následně využívají plavební komoru ke komerčním 

plavbám. Náplavky na staroměstské straně nejsou svěřeny městské části, ta může napadat 

v územním řízení záměr umístění nového kotevního stání (resp. umístění přípojek technických 

sítí).   
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5) Studie upřesňující průchod nové TT Vrchlického sady (5/2019) 

Předkladatel: INFR IPR  
Projektant: ALEJ – Ing. arch. I. Lejčar 

 

Účelem studie zpracované pro Odbor infrastruktury IPR bylo upřesnit vedení TT Vrchlického 

sady dle varianty A pořizované změny Z 2838/00 ÚP SÚ HMP tak, aby bylo odblokováno 

negativní stanovisko MK ČR k preferované variantě.  

 

Studie předkládá dvě varianty vedení TT mezi Státní Operou a Bolzanovou ulicí. U Státní opery 

jsou obě varianty TT napojeny na již vyprojektovanou (rozpracovanou studii) TT v okolí 

Václavského náměstí, tzn. na kolejový trojúhelník Vinohradská ul. (Muzeální oáza) - Václavské 

nám. - Wilsonova ul. (ke Státní opeře). V Opletalově ulici jsou obě varianty shodně napojeny 

do vyprojektovaného tramvajového trojúhelníku v křižovatce ul. Opletalova - Bolzanova. 

 

Základní principy řešení: 

 vložit tramvajovou trať se zastávkou do bezprostřední blízkosti vstupu do nové (dolní) 

dvorany odbavovací budovy hlavního nádraží; 

 najít prostorové usazení TT, které by zachovalo určitou kontinuitu s historickou podobou 

parku před výstavbou nové odbavovací haly v 70. letech min. století;  

 zachovat se co nejšetrněji ke vzrostlé zeleni Vrchlického sadů a umožnit při realizaci TT 

rehabilitaci celého parku. 

 

Varianta 1 přechází TT přes Wilsonovu ul. (SJM) do Vrchlického sadů až před budovou 

parkovacího domu (garáže parking centrum). Zde je prověřeno pouze kolejové řešení. 

Podrobněji studie řeší až samotné vedení Vrchlického sady částečně v režimu pěší zóny s 

tramvají a částečně jako samostatného a zatravněného tramvajového tělesa. 

 

Varianta 2 přechází TT Wilsonovu ul. (SJM) před Státní operou do ul. Politických vězňů a 

odtud Washingtonovou ulicí do Vrchlického sadů. Zde je naznačena idea prostorového řešení 

křižovatky ul. Wilsonova - Politických vězňů s úrovňovým přechodem pro chodce přes SJM, 

křižovatky ul. Politických vězňů - Washingtonova s režimem obytné ulice. 

 

Podrobněji studie řeší až samotný průběh TT Washingtonovou ul. v režimu zóny 30, 

Vrchlického sady pak částečně v pěší zóně a částečně po samostatném a zatravněném tělese. 

Tramvajové zastávky Hlavní nádraží jsou v obou variantách situovány symetricky před 

skleněné věže spojující parkoviště na střeše s úrovní vstupu odbavovací budovy. 

 

První varianta ovlivní celkem 47 stromů a druhá 48 jedinců. V první variantě však dochází k 

zásadnějšímu narušení kořenového prostoru stromů a tím ke zvýšení rizika jejich následné 

destabilizace či odumření stromů. S tím souvisí i nákladnější ochranná opatření, která budou 

více potřebná v první variantě. V druhé variantě, s ohledem na větší odstup od trati, budou 

více využívána levnější preventivní opatření. Kácením bude v obou případech zasažené 

středové stromořadí složené převážně z katalp. Většinou jsou tyto stromy již ve zhoršeném 

stavu a mají zkrácenou perspektivu, proto lze jejich odstranění považovat za méně zásadní 

oproti stromům v ploše parku. Z pohledu kácení pak vychází šetrněji druhá varianta. Celkově 

lze konstatovat, že právě druhá varianta vedení tramvajové trati je ke stávajícím stromům 

šetrnější. 

 

V případě první varianty lze navíc dosadit nové stromy do středového pásu mezi koleje. Jedná 

se ale o velmi omezený prostor, který bude vyžadovat výběr vhodné dřeviny s menšími 
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prostorovými nároky, která snese pravidelný řez, což s sebou ponese i zvýšené náklady na 

péči. 

 

Diskuse: členové se shodli nad výhodností var. 2, které integruje v max. míře TT do uliční 

sítě, redukuje zábory zeleně i segmentaci parkových ploch. Zásahy do stromové zeleně 

v ústředním stromořadí lze vhodněji kompenzovat nově založeným stromořadím.  

 

Předseda komise nastínil vizi možného vedení TT souvisle po tělese SJM, která abstrahuje od 

složitě hledané stopy průchodu dotčeným územím. Tato vize je prověřitelná až 

v dlouhodobějším výhledu, praktičtější je podpořit aktuální prověřenou možnost umístění 

požadované TT, která se v budoucnu může ukázat jako dočasná.    

 

Projektant vedení nové TT doporučil iniciovat vznik plnohodnotného druhého výstupu ze 

stanice Muzeum v prostoru u dnešního výtahu za parkovištěm na trojúhelníkovém pozemku 

mezi Wilsonovou, Washingtonovou a Politických vězňů, který zkrátí docházkovou vzdálenost z 

přestupního uzlu k odbavovací hale Hlavního nádraží. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 se seznámila s urbanistickými vazbami 

v území a možným vlivem jednotlivých variant záměru na stav krajinářsko–

sadovnických úprav Vrchlického sadů. 

 

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje dále sledovat variantu č. 2 (ve 

stopě Wilsonova – Politických vězňů – Washingtonova – Vrchlického sady – 

Opletalova), která lépe navazuje na stávající uliční síť, respektuje jižní část Vrchlického 

sadů a má výraznější městotvorný charakter. 

 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2  

Závěr byl schválen 

 

 
6) Koncept Brány Prahy 

Předkladatel: OÚR MČ P1 
Zpracovatel: Prof. Ing. arch. K. Maier, CSc. 

 

Na základě usnesení Komise pro územní rozvoj ze 4. Zasedání dne 28.2.2019 bylo v červnu 

2019 zadáno vypracování urbanistické analýzy - odborného názoru - na transformaci prostoru 

podél SJM (od Muzea po Těšnov) na plnohodnotnou součást centra metropole 21. století. 

Práce byla rozdělena na etapu konceptu (do konce 8/2019) a návrhu (do konce 11/2019), 

s tím, že před uzavřením jednotlivých fází budou zapracovány relevantní připomínky. 

Předložený koncept zahrnuje přesnější vymezení území, vizi rozvoje bran Prahy, analýzu 

řešeného území s hlediska vlastnické struktury, ceny pozemků a vývoje územně plánovací 

dokumentace. Obsáhle jsou jednotlivé významné uzly a plochy podrobeny SWOT analýze 

s naznačení žádoucího cílového stavu. 

 

Diskuse: členové se shodli na doplnění dvou uzlů (bran) – Hlavního nádraží a nábřeží u 

Hlávkova mostu a potřebě doplnění vrstvy investičních akcí a záměrů v řešeném území. 

Diskutovali o možnosti dalšího podrobnějšího rozpracování clusterů z hlediska přesnějších 

urbanistických parametrů i časové naléhavosti řešení (nejaktuálněji území navržené podle 

návrhu Zahy Hadid). Komise doporučuje pro návrhovou část definovat jasný, stručný a výstižný 
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požadavek rozvoje území jako celku i jeho jednotlivých částí v názorné grafické podobě, která 

by sloužila jako součást návrhu zadání pro následné zpracovatele koncepční urbanistické 

studie. Neopomenout koncepční propojení se záměry sousedních městských částí či dalších 

subjektů (např. tvořící se kulturní cluster podél koridoru bývalé Vítkovské trati pod patronací 

MČ Praha 3). 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 bere na vědomí koncept Brány Prahy a 

konstatuje, že další připomínky lze zaslat předsedovi či tajemníkovi komise nejpozději 

do 15.9. 2019. 

 

Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje doplnit materiál Brána Prahy o 

relevantní investiční akce a záměry v řešeném území. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 

 

 
Různé: 

 

V úterý 10.9. 2019 od 16,00 se v rámci termínu zasedání Komise pro životní prostředí uskuteční 

i mimořádné jednání komise pro územní rozvoj, které naváže na projednání přerušeného bodu 

Klárov – park U holubičky. 

 

 

 

 

 
Zápis sepsán dne:   9.9.2019 
Předáno k ověření dne:  9.9.2019 
Ověřeno dne:  

 

 

 

ověřovatel zápisu:      předseda komise: 

 

 

 

 

……………………..             ………………………… 

 

RNDr. Tomáš Raiter      Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

Příští komise se koná dne 26. 9. 2019 od 17:00 hod.  

na adrese Galerie 1 Štěpánská 47, Nové Město, (roh ulic Štěpánské a V Jámě) 

 


