
Zápis č. 11 

jednání Komise pro územní rozvoj  

Rady městské části Praha 1 

 
Datum jednání: 10. 10. 2019 (začátek: 17:00 konec: 18:40 hod) 

 

Přítomni: 

Ing. arch. T. Vích, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. R. Höhne, Ing. K. Tabery, Ing. arch. J. Kučera, IR. 

P. V. Koch, MRE, Ing. arch. L. Burgerová, PhD., Mgr. D. Merta 

 

Omluveni: RNDr. T. Raiter, PhDr. R. Biegel, PhD., Mgr. F. Kračman, Ing. arch. J. Sedlák, 

Dipl. Arch. K. Hanzlík 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. L. Burgerová, PhD. (příchod v 17:30) 

 

Hosté ÚMČ P1: F. Liška 

 

Hosté přizvaní: Ing. arch. Š. Jiráček (IPR), MgA. O. Císler, PhD. (AOC) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Návrh programu jednání 

2) Schválení zápisu z 10. jednání dne 26.9.2019 

3) Nový jednací řád Komisí Rady MČ P1 

4) Předpolí Štefánikova mostu 

5) Různé –  

informace k záměru Rekonstrukce býv. polikliniky Klimentská  

informace k záměru vybudování zázemí údržby v Petřínské zahradě  

informace k neprojednanému bodu z minulé KÚR -  úpravy veřejných ploch na 

Klárově 
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Přítomno 8 členů, 5 omluveno, komise je usnášeníschopná. 

 

 
1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 11. jednání KÚR. Byl doplněn bod 

Různé.  

 

Upravený program 11. jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 
2) Schválení zápisu z 10. jednání  

 

Zápis z 10. jednání KÚR konaného dne 26.9.2019 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 
3) Nový jednací řád Komisí Rady MČ P1 

 

Předseda komise informoval o schválení nového jednacího řádu, který je uveden v příloze 

k usnesení RMČ P1 č. UR19_0866 ze dne 16.9.2019 a tímto dnem současně nabyl účinnosti. 

 

 

4) Předpolí Štefánikova mostu 
Předkladatel: IPR  

Projektant: AOC – MgA. O. Císler 

 

Předložená „Prověřovací studie předpolí Štefánikova mostu“ z února 2019 řešící území 

nábřeží od Anežského kláštera po Hlávkův most navazuje na Koncepční studii rekonstrukce 

Revoluční ulice z roku 2018, zpracovanou rovněž ateliérem Aoc pro IPR. Předpolí 

Štefánikova mostu je místem, které je v současnosti zanedbané, nedostavěné a pro uživatele 

města špatně využitelné. Urbanistická a objemová koncepce postrádá vymezení své východní 

stěny, prostor je obtížně prostupný a zatížený intenzivní automobilovou dopravou. Vztah 

prostoru k řece je nejasně definovaný, narušený terénními zlomy, zbytkovou „zelení“ a 

mimoúrovňovou křižovatkou. Postavení předpolí Štefánikova mostu v urbanistické hierarchii 

Prahy je nicméně velmi významné, jedná se o křížení dvou základních městských os - Vltavy 

a hradebního okruhu. Předpolí mostu, které je na Hradebním okruhu zrcadlově symetrické k 

vyústění Národní třídy u Národního divadla, má potenciál se stát velmi významným 

městským prostorem, který bude obdobou typických pražských nábřežních náměstí jako jsou 

Palachovo, Jiráskovo či Palackého náměstí. 

 
Zároveň se jedná o centru města nejbližší prostor s takto neuspokojivou situací, rozhraní 

Vltavy, Petrské čtvrti a Haštalské čtvrti neodpovídá významu a stavu rozvoje těchto čtvrtí 

samotných ani významu ulice Revoluční.  
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Z uvedených faktů vyplývá potřeba vydefinovat prostor jako plnohodnotné náměstí. Aktivace 

prostoru je podmíněná těmito základními předpoklady:  

 

1/ uspořádáním automobilové dopravy v klidu i v pohybu aby nebránila pěšímu prostupu  

2/ sjednocením výškových úrovní,  

3/ určením umístění významné městotvorné instituce na východní straně náměstí,  

4/ napojením náměstí na infrastrukturu MHD. Poslední předpoklad bude naplněn pomocí 

posunutí zastávky tramvaje Revoluční ve směru k Vltavě na úroveň zastávky protisměrné, 

navrženého ve studii rekonstrukce Revoluční ulice, na kterou tento projekt navazuje. 

 
Území pro zpracování variantních řešení návrhu předpolí Štefánikova mostu bylo v zadání 

vymezeno na severu Vltavou, na jihu ulicí Lannova, na východě ulicí Holbova a na západě ulicí 

Klášterská. Návrh ve vymezeném území má logický dopad na širší vztahy, zhotovitelem bylo 

zejména rozšířeno na oblast Těšnovského tunelu. 

 

Návrh řešení: 
 

„Varianta 8. Představuje z pohledu autorů variant úplnou a ideální. Obdobně jako u varianty 7 se v 

předpolí Štefánikova mostu vytváří úrovňová křižovatka bez zachování podjezdu. Stejně jako ve 

všech uváděných variantách je plně saturován automobilový provoz v kapacitě, která odpovídá té 

stávající. V celém řešeném území jsou odstraněny všechny bariéry pro pěší a je rehabilitována 

urbánní struktura města. Varianta počítá se zrušením Těšnovského tunelu, tzv. “Husákova ticha”, 

který snižuje prostupnost území a vytváří nepřirozenou bariéru ve struktuře města. Nově vzniklé 

náměstí má optimální podmínky pro aktivaci, prostor pro umístění instituce nabízí širokou škálu 

možností.“ 

 

Návrh vymezuje plochu určenou pro novou zástavbu s významnou ideálně celonárodní funkcí, 

která je navržena v kontaktní poloze s náměstím, přičemž stávající parková úprava je adekvátně 

posunuta na zcelené území směrem k budově Ministerstva dopravy. K diskusi zůstává využití 

pozemku při ulici Barvířská a Holbova, který je možné prověřit k blokové zástavbě nebo jako 

součást sousední parkové plochy. 

 

Diskuse:  

- Členové komise oceňují komplexní přístup k rehabilitaci urbanisticky nedořešeného 

území s problematickým dopravním provozem a nevylučují budoucí umístění významné 

veřejné budovy. 

- Členové dále diskutovali nad její funkční náplní - shodují se v umístění stavby nejlépe 

pro kulturní účely, umístění další ministerské budovy má sice oporu v původních 

nerealizovaných návrzích (Ministerstvo veřejných prací) nebo aktuální debatě o 

relokaci některých státních institucí (debata v případě Letňan je o umístění zhruba dvou 

detašovaných ministerských pracovišť a řady vládních agentury v rozsahu cca 8000 

pracovních míst), ale administrativa se nejeví jako nejvhodnější řešení, prověřeny by 

měly být např. stavby pro hudební využití. 

- Členové se shodli, že rozsah parkových ploch nebude redukován (jedná se o jediný 

místní park), nicméně jednotlivé funkční plochy mohou být výhledově přeskupeny. 

- Dotaz na limit polohy v záplavovém území byl zodpovězen předkladatelem, že díky 

vybudované protipovodňové ochraně na Q2002 je před takovou povodní území 

ochráněno, nicméně umístění případné paměťové instituce bude jistě zřizovatelem 

pečlivě zvažováno.  

- Stavební program, ať už jakýkoli, bude de facto mimo kapacity rozpočtu hl.m. Prahy i 

v dlouhodobějším výhledu, neboť rozpočet bude zatížen financováním plánovaných 
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dopravních staveb a zřejmě i stavbou nové filharmonie. Umístění funkce financované se 

státní podporou (příp. formou PPP) je ovšem z hlediska ekonomického naopak výhodné. 

- Z hlediska dopravního část členů doporučuje prověřit ve směru do centra ponechání 

dvou úrovní komunikačního vedení dle modelu z opačné strany nábřeží, kde je 

v opačném směru do Holešovic zachován pro lepší plynulost dopravy praktický podjezd 

pod mostem umožňující i vyrovnání výšek terénu od křížení ulic Nové Mlýny a Nábřeží 

L. Svobody po budovu MPO (3-4m rozdíl nivelit).  

- Pro komplexní prověření možných dopravních potřeb a možností úprav bude podstatné 

budoucí řešení předpolí Hlávkova mostu a křižovatky na Těšnově, kde dochází ke křížení 

se Severojižní magistrálou a svým „dálničním“ charakterem znehodnocuje centrální 

městskou strukturu obdobně jako situace u Štefánikova mostu či na Vltavské. 

- K dalšímu prověření je zejména specifikace rozsahu nové zastavitelné plochy a funkce 

Těšnovského tunelu - „Husákova ticha“ (např. na podzemní garáže pro širší spádové 

území a případnou novou budovu) v rámci navrženého povrchového vedení dopravy.  

 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 bere na vědomí předloženou 

prověřovací studii předpolí Štefánikova mostu (Aoc, 2019) a doporučuje pokračovat 

v diskusi nad dopravním řešením a funkčním využitím jednotlivých ploch. 

 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 

 

 

 

V 18:40 hod. z důvodu nutného odchodu většího počtu členů bylo jednání ukončeno.  

 

Zápis sepsán dne:   14.10.2019 

Předáno k ověření dne:  15.10.2019 

Ověřeno dne:  

 
 

Ověřovatel zápisu     předseda komise: 
 
 
 

……………………………           …………………………… 
 

RNDr. Tomáš Raiter     Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

Příští komise se koná dne 31. 10. 2019 od 17:00 hod.  

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


