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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/6 

 

 

Datum jednání 10.09.2019 

(začátek 16:00 konec 19:00) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Clare Talacko, Michaela Valentová, Antonín Berdych, 

Michal Kučera, Tomáš Vojtíšek, Tomáš Oliva, Milan Smrž 

  Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

 

Omluveni:  

 

Hosté: Ing. Blanka Zoufalá (ÚMČ P1), Mgr. Jan Brabec (ÚMČ P1), Ivana Goossen 

(Kunsthalle), arch. Jan Schindler (Schindler-Seko architekti), arch. Martin Špičák (IPR) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení programu 

2. Schválení zápisu 

3. Úpravy Klárova a parku Holubička 

4. Různé 
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1. Zahájení komise, schválení programu 

Program byl schválen s doplněním do Různého – úprava povrchu MŠ Hellichova, personální 

změny na Odboru životního prostředí ÚMČ P1. 

 

Hlasování:  pro 9, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Návrh prošel 

 

2. Schválení zápisu 

Komise schválila zápis z minulého jednání komise bez připomínek. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo 1 

Návrh prošel 

 

3. Úpravy Klárova a parku Holubička 

 

Na dnešní jednání byli pozváni za účelem prezentace úprav Klárova za IPR, arch. Špičák. 

Cíl návrhu úprav prostranství na Klárově je vytvořen tak, aby došlo ke zklidnění dopravy a  

vznikl tak větší komfort a bezpečnost pro pěší. I přesto, že se zde koncentruje velké 

množství chodců, zdejší prostor je pro chůzi velmi nepohodlný – obzvláště tehdy, pokud 

se člověk chce dostat na Hrad, do Jeleního příkopu či na Letnou. Rada hl. m. Prahy proto 

zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), aby zpracoval zadání pro koncepční 

studii proměny celého prostoru. Je nutné vyvážit vztah mezi jednotlivými druhy dopravy a 

došlo zde ke koordinaci investičních aktiv. Klárov je též východiskem frekventovaných 

turistických tras na Pražský hrad. Ačkoli se zde koncentruje velké množství pěších, zdejší 

veřejné prostory tomu vůbec nedostačují. I kvůli tomu je Klárov místem, kde se děje velké 

množství nehod – a to jak střetů chodců a automobilů, ale i automobilů a tramvají. 

Nepřehledný rozlehlý prostor křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů 

v tramvajových pásech. Důsledkem toho je zpomalení tramvajového provozu. Celá obnova 

bude také prospěšná pro cyklisty, vznikne zde cyklistický pruh. Je také velmi těžké dostat 

se odsud do sousedních Letenských sadů, Chotkových sadů i Jeleního příkopu. A ačkoli 

prostor Klárova přiléhá k vodě, nefunguje ani jako nábřeží, neboť od vody je oddělen 

množstvím bariér. V souvislosti s navrhovanou studií zástupce IPRu upozornil, že 

v návaznosti na řešení komunikací by měly proběhnout úpravy přilehlých parků, které jsou 

ve správě MČ Praha 1 (Holubička, Klárov, Cihelná).  

 

Předpokládané investiční náklady na úpravy Klárova jsou zhruba 420mil. Kč. Náklady na 

analytické podklady a zadání cca 500tis. Kč, externí zpracování koncepční studie cca 

950tis. Kč, celkové náklady na koncepční studii  cca 1,500tis. Kč.  

 

Dne 6.6.2017 bylo usnesením Rady hl.m. Prahy schváleno zadání koncepční studie lokality 

Klárov, 12.12.2017 došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem, 2.10.2018 a 13.11.2018 

Rada hl.m. Prahy schválila svými usneseními koncepční studii, které zde byla představena. 

Předpokládaný termín výběru zpracovatele dalších fází proběhne do konce roku 2019, 

v březnu 2021 by mělo být již platné územní rozhodnutí, duben 2022 proběhne soutěž na 

zhotovitele a samotná realizace úprav by měla proběhnout v roce 2022 – 2023.  

 

V návrhu úprav Klárova je navržen výtah do stanice Malostranská, ten se posunul oproti 

původnímu návrhu v zadním rohu parku Holubička pod Starými zámeckými schody na 

hranu chodníku u ulice Pod Bruskou, kde je místo pro výtah více vhodné. V rámci úprav 

chodníků a ulic bude vysazeno více stromů, laviček atd.   
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K navrhovaným dopravním úpravám (vyústění Valdštejnské ulice) měli připomínku někteří 

členové komise. Vlastní řešení parku Klárov je v kompetenci Prahy 1. 

 

Park Holubička 

 

Jednání se zúčastnili zástupci galerie Kunsthalle s arch. Janem Schindlerem, kteří 

prezentovali komisi jejich návrh na řešení parku, který zpracovala architektonické kanceláři 

Seko architekti. Návrh úprav je doplněn o dendrologický průzkum parku U holubičky, který 

nechala zpracovat MČ Praha 1. Z důvodu vybudování výtahu z metra Malostranská dojde 

k odstranění stávajícího stromu a větší část keřové skupiny.  

 

Prezentovaný návrh rozvíjí základní teze celkové studie Klárova ve smyslu rozšíření a 

zpřehlednění spojnice mezi metrem a cestou na Hrad a do „myší díry“. Celkově je cílem 

prezentovaného návrhu uzpůsobit park na možnost jeho využití jako výstavního prostoru 

pro umělecká díla Kunsthalle. Základní myšlenkou návrhu je zbudování širokého 

pobytového schodiště podél přilehlé komunikace Pod Bruskou. K navrženému projektu 

úprav celého prostranství Klárova a parku Holubička proběhla rozsáhlá diskuze. 

Diskutovalo se zejména o zpřístupnění výtahu, míře koncepčního zásahu, ochraně zeleně 

a usnadnění průchodu.  

 

Pozitiva: 

- jednoznačné odklonění frekventovaného pěšího tahu od metra na Staré zámecké schody 

po chodníku ulice Pod Bruskou, 

- pobytové schody umožní odpočinek většímu množství lidí, 

- amfiteátrový výhled do parku,  

- oddělení klidnější části parku pro delší posezení. 

  

Negativa: 

- předložený návrh vychází především z potřeb Kunsthalle,  

- navrhované změny jsou na úkor zeleně a málo zohledňuje hlediska strategie adaptace 

hl. m. na klimatickou změnu, 

- malá šíře chodníku podél ulice Pod Bruskou pro hromadné výpravy turistů, 

- nereaguje na potřeby místních obyvatel. 

 

Komise vnímá potřebu variantního řešení a širší diskuzi. Předseda komise navrhl rozeslat 

návrh úprav parku Holubička všem členům, aby zaslali připomínky a bylo možné je 

případně zakomponovat do úprav parku. 

 

 

1. návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí bere na vědomí předložený koncept galerie Kunsthalle úprav 

parku Holubička a doporučuje dopracování detailů. 

 

Hlasování:  pro 4, proti 0, hlasování se zdrželo 5 

Návrh neprošel 

 

2. návrh usnesení: 

 

Komise pro životní prostředí se seznámila se studií galerie Kunsthalle parku Holubička a 

doporučuje Radě MČ Praha 1, aby zadala variantní řešení tohoto prostoru. 

 

Hlasování:  pro 4, proti 1, hlasování se zdrželo 4 

Návrh neprošel 
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6. Různé 

 

a) Úprava povrchu MŠ Hellichova 

Paní předsedkyně přednesla komisi návrh na výměnu povrchu dopadové plochy dětského 

sportoviště u MŠ Hellichova, v navrženém projektu je povrch pryžový (dle nových studií je 

pryžový povrch škodlivý), komise doporučuje RMČ zajistit v již realizovaném projektu 

výměnu navrženého povrchu za více vhodný a přírodní -  např. kačírek.  

Komise pro životní prostředí doporučuje záměnu povrchu z pryžového materiálu na přírodní 

materiál – kačírek. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

Návrh prošel 

 

 

b) Personální změny na Odboru životního prostředí ÚMČ P1 

P. Berdych vznesl dotaz ohledně personálních změn na Odboru životního prostředí, proč 

došlo ke sloučení, z jakého důvodu k tomu došlo. P. předseda informoval členy komise o 

organizačních změnách, Odbor životního prostředí se mění na Oddělení a spadá spolu 

s Oddělením dopravy a Oddělením kontroly pod nově vzniklý Odbor péče o veřejný prostor, 

který vznikl od 1. 9. 2019. Vedením Oddělení životního prostředí byla dočasně jmenována 

Ing. Zoufafá. Více informací sdělí p. radní Kučera na dalším jednání. 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Kateřina Melzerová, tajemnice komise 

Ověřila:  Jana Kabelová, místopředsedkyně komise, v.r. 

Potvrdil:  Tomáš Vích, předseda komise, v.r. 

Dne:          

 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 8. 10. 2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 


