
Zápis č. 12 z jednání  

Komise pro územní rozvoj 

Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání:  14. 11. 2019 (začátek: 17:00 konec: 19:30 hod) 

 

Přítomni: Ing. arch. T. Vích, Ing. arch. I. Lejčar, Ing. R. Höhne, Ing. K. Tabery, 

IR. P. V. Koch, MRE, RNDr. T. Raiter, PhDr. R. Biegel, PhD., Mgr. F. 

Kračman, Ing. arch. J. Sedlák, Dipl. Arch. K. Hanzlík 

 

 

Omluveni:   Ing. arch. J. Kučera, Ing. arch. L. Burgerová, PhD., Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  Ing. arch. J. Sedlák (příchod 17:20), RNDr. T. Raiter (příchod 17:20) 

 

Hosté ÚMČ P1:  Mgr. P. Čižinský, Mgr. P. Kučera,  

 

Hosté přizvaní:  prof. K. Maier, Arch. K.R. Rachidi 

 

Zapsal:   Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

 

1) Návrh programu jednání 

2) Schválení zápisu z 11. jednání dne 10.10.2019 

3) Brány Prahy – 2. prezentace 

4) Stanovisko k projektu pro územní řízení „Proluka v ulici U Obecního dvora, 

k.ú. Staré Město, parc. č. 919/4“ 

5) Informace k projektu „Vital centrum, zdravotnické zařízení hotelového typu, 

k.ú. Nové Město, Lannova 1235/2“ 
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V 17:00 přítomno 8 členů, 3 omluveni, 2 členové omluven pozdější příchod, komise je 

usnášeníschopná. 

 

 
1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 12. jednání KÚR. Bylo upraveno pořadí 

projednávaných bodů. 

 

Upravený program 12. jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 
 

2) Schválení zápisu z 11. jednání  

 

Zápis z 11. jednání KÚR konaného dne 10.10.2019 byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 
 
 

3) Brány Prahy – 2. prezentace 
 
Předkladatel: OÚR MČ Praha 1 
Zpracovatel: Prof. Ing. arch. K. Maier, CSc. 

 

Projednání navazuje na 1. prezentaci z 5.9.2019. V návrhové části byly dle požadavků KÚR 

doplněny uzlové prostory Těšnova a Hlavního nádraží a podrobněji zpracována urbanistická 

osnova klíčových prostor. 

 
Diskuse: 

 

I. Lejčar – požádal o zohlednění dopravní problematiky tzv. Nového spojení II., který 

považuje za odpovídající 21. století, a který mj. předpokládá křižovatkovou železniční 

stanici/zastávka Praha - Florenc (při ulici Trocnovská) a převedení regionální dopravy do 

podzemních tunelů směrem z oblasti hlavního nádraží na Smíchov a Vršovice a současně 

vyjádřil obavu, kdy stabilizace kolejišť pro železniční spojení s letištěm Praha může tento 

koncept zhatit. 
R. Biegl – v návrhu mizí stopa SJM, kterou považuje jednoznačně za osu budoucího bulváru nebo 

městské třídy, doporučuje ponechat Hlavnímu nádraží především dopravní funkci, nikoli zde za 

každou cenu umístit kulturní zařízení, podporuje zachování hlavového Masarykova nádrží. 

K. Tabery – upozornil na platnost koncepčních materiálů ČD a SŽDC, které definují střednědobý 

(cca 2030) a dlouhodobý výhled (cca 2050) podoby železniční infrastruktury. Upozornil na 

majetkovou skladbu území, kde městské pozemky jsou ve výrazné menšině. 

P. Koch – podporuje transformaci SJM do podoby městské třídy i koncept Nového spojení II. 

T. Raiter – navrhuje v koncepčním materiálu oddělit cílovou vizi podoby území od přechodného 

uspořádání, nevnímá vlastnickou strukturu území jako překážku (příklad přestavby třídy Diagonal 

v Barceloně), navrhuje reflektovat na přístupnost Hlavního nádraží z Vinohrad a zachování 

průhledů na významné objekty, stejně jako na vrch Vítkova. 
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F. Kračman – upozornil, že podoba SJM byla řešena ve spolupráci s Gehl Architects se širším 

okruhem stake holderů, vzhledem k umístění řešeného území na území více městských částí klesá 

vyjednávací síla o budoucí podobě území na úrovni místních samospráv a roste role HMP, 

prosazení koncepční vize je vázáno na proces pořízení či změny ÚPD. 

T. Vích – doporučil spojit doplněnou urbanistickou grafiku do jednoho celku od Vltavské po 

Muzeum, doporučuje vystoupit z mikrodetailu řešení návrhových urbanistických celků, který 

odpovídá již stupni podrobnější ÚPD a měl by být předmětem soutěže. Doporučuje kromě uzlů a 

prostorů znázornit stabilizované, destabilizované a transformační plochy a dopravní a pohledové 

osy. Doporučuje v analýze území ponechat hlavní urbanistickou osu v koridoru stávající SJM. 

R. Biegl – v kontextu příspěvku předsedy doporučuje ustoupit z detailu urbanistického 

zpracování, definovat cíle pro jednotlivé výhledové horizonty v oblastech konektivity, rozsahu 

veřejných prostranství a náznaku urbanistické parcelace bez ohledu na vlastnickou strukturu. 

K. Hanzlík – informoval o připravované rekonstrukci tělesa SJM v úseku přemostění kolejiště 

Masarykova nádraží. 

K. Maier – návrh nevylučuje ponechání urbanistické stopy SJM, v některých částech může 

komunikace projít i objekty, souhlasí s revizí detailu v přístupu k návrhu urbanistické osnovy, 

k diskusi je náplň plochy Těšnova a zejména případného zrušeného kolejiště Masarykova nádraží. 

R. Biegl – konstatuje, že městská třída neprochází domy, považuje její vizuální přítomnost za 

klíčovou, v případě potvrzení informace o plánované rekonstrukci SJM navrhuje prověřit možnost 

transformace magistrály směrem k podobě městské třídy již ve stávajícím stavebním stavu (pěší 

koridory, TT). 

J. Sedlák – nevnímá zásadně sílu teze propojení s Karlínem, naopak větší městotvorný potenciál 

má okružní komunikace, souhlasí proto s myšlenkou prověření mostu jako platformy pro vznik 

veřejného prostranství, a de facto možný krátko až střednědobý aspekt humanizace SJM. 

K. Maier – upozornil, že případná transformace SJM na městskou třídu ve stávajícím stavu může 

blokovat finální stav, kterým je zřejmě snesení konstrukce po opuštění kolejiště pro železniční 

dopravu. 

 

 

 

 

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

Brány Prahy.  

Hlasování: 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Závěr byl schválen 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 požaduje doplnění grafické části 

analýzy o celkový pohled od Čelakovského sadů po severní předpolí Hlávkova mostu.  

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1  

Závěr byl schválen 

 

Závěr: Komise územního rozvoje RMČ Praha 1 doporučuje zachování osy severojižní 

magistrály v podobě městské třídy. 

Hlasování: 

Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1  

Závěr byl schválen 
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4) Stanovisko k projektu pro územní řízení „Proluka v ulici U Obecního 
dvora, k.ú. Staré Město, parc. č. 919/4“ 

 
Předkladatel: Haštal Invest s.r.o., Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5 
Zpracovatel: KRR Architektura s.r.o., Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5, arch. K.R. Rachidi 

 

Jedná se o opakovaný záměr umístění bytového objektu na parc. č. 919/4 o výměře 224 m2 

v k.ú. Staré Město, jež vznikla po asanaci přilehlého bloku v první třetině 20. století. Poslední 

územní řízení bylo zastaveno v průběhu roku 2018 po zrušení závazného stanoviska OPP 

MHMP Ministerstvem kultury ČR. Jedná se o rohový objekt o 6 nadzemních podlažích (z 

Haštalského náměstí), resp. 7 NP (z ulice U Obecního dvora) s plochou střechou, ustupujícím 

posledním podlažím a dvou podzemních podlažích umístěný do stávající proluky bloku domů. 

Návrh respektuje sousední výšky objektů a výškově na ně reaguje. Proti poslednímu projektu 

se šikmou střechou projednávanému v územním řízení je horní hrana střechy o cca 3,4 m níže 

než byl hřeben šikmé střechy. 

 

Objekt disponuje v nadzemní části cca 1260 m2 HPP, v 1.PP je umístěno kromě zakladače i 

domovní zázemí a fitness. V objektu je umístěna vždy jedna bytová jednotka na podlaží, 

poslední dvě podlaží vyplňuje mezonet. Dispozice jsou maximálně zjednodušeny 

(garsoniéry), počítá se s úpravou interiérů konečným uživatelem. Ve dvou podzemních 

podlažích je umístěn APS s kapacitou 8-10 aut (požadavek PSP činí 6). Vjezd i výjezd je 

řešen z ulice U Obecního dvora, vstup do objektu je z uličky Ve Stínadlech. 

 

Fasáda objektu orientovaná do ulice U Obecního dvora sleduje uliční čáru, která je 

pokračováním fasád sousedních objektů. Druhá uliční fasáda kopíruje hranici pozemku, která 

je vůči objektu čp. 1046 uskočená. Fasády jsou omítané probarvenou světlešedou omítkou a 

doplněné o žaluzie v omítce, které eliminují rozsah prosklené plochy z předchozího návrhu 

(2014).  

 

Diskuse: 

 

P. Kučera – dotaz na možnost prozatímního užití pozemku k oddychu veřejnosti? Je na 

jednání s investorem, mj. existují měsíční náklady na údržbu plotu a čištění. 

K. Hanzlík – změna vizuálu fasád? Požadavek orgánů památkové péče upozadit velikost 

prosklených ploch, podobně došlo k opuštění konceptu sedlové střechy (plné přiznání 

novodobé zástavby) 

R. Biegl – nesouhlas s navrženou výškou stavby a umístěním PG 

Ing. Tabery, V. Koch – připouští zástavbu parcely bytovým objektem v prezentovaných 

parametrech 

p. Berdych – podoba fasády z uličky Ve Stínadlech. Prezentováno. 

T. Vích – rozdělení zahrady p.č. 919 a odprodej části pozemku do soukromých rukou byla 

chyba, není zřejmá oprávněnost zástavby pokračující v asanaci, která skončila v roce 1943. 

Zástavbou volné plochy zeleně v úzkém konci bloku domů dojde k zastínění vnitrobloku, 

kontrastní návrh architektonicky narušuje charakter okolní zástavby Starého Města plochou 

střechou, netektonickým horizontálním členěním, měřítkem a provedením detailů.  

 

Orientační hlasování o podpoře vydání ÚR pro záměr novostavby BD na parc. č. 919/4 

v k.ú. Staré Město: 

 

Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 0  
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5) Informace k projektu „Vital centrum, zdravotnické zařízení hotelového 
typu, k.ú. Nové Město, Lannova 1235/2“ 

 

Členům komise byla starostou MČ, tajemníkem komise (doplněná Ing. Taberym) podána 

souhrnná informace o aktuálních správních řízeních v rámci záměru transformace nyní 

prázdného objektu čp. 1235, Lannova 2 na zdravotnické zařízení hotelového typu (Vital 

centrum). Návrh dalšího postupu samosprávy bude prezentován po ukončení právní analýzy, 

pravděpodobně již na jednání ZMČ P1 dne 28.11.2019.  

 

 

 

 

 

 

V 19:30 bylo jednání komise ukončeno.  

 

 

Zápis sepsán dne: 15.11.2019 

Předáno k ověření dne: 18.11.2019 

Ověřeno dne:  

 

 

 

 

 

 

ověřovatel zápisu     předseda komise 

 

 

 

……………………..            ……………………..   

RNDr. Tomáš Raiter     Ing. arch. Tomáš Vích 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná dne 5.12. 2019 od 17:00 hod. mimořádně na adrese 

Vodičkova 18, místnost č. 212, 2. patro 

 


