
 
Zápis č. 3 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 14. 5. 2020 (začátek: 16:00 konec: 17:15 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, Mgr. L. Vosečková, PhD., MUDr. J. Votoček, Ing. arch. T. Vích, Ing. 

R. Höhne, Mgr. D. Merta 

 

Omluveni: Ing. arch. J. Kučera 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: - 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Ing. P. Hejma 

 

Hosté: L. Vostrá, O. Beránek (všichni AV ČR), D. Havránek (Suncad s.r.o.) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 2. jednání 

3) Rekonstrukce objetu čp. 1000, k.ú. Nové Město, Hybernská 8 

4) Různé – doplnění termínů pro 1. pololetí 

Informace k záměru Central Business District 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 7 členů, 1 omluven, komise je usnášeníschopná. 

 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 3. jednání KÚR. Ing. arch. T. Vích požádal o 

v předstihu o zařazení informace k záměru Central Business District (Administrativní objekt při ulici Na 

Florenci) do bodu Různé. 

 

Návrh Programu byl přijat. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 2. Jednání KÚR ze dne 13.2.  

 

Po upozornění členů komise byly doplněny výsledky hlasování u bodu 8. 

 

Upravený zápis z 2. Jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Rekonstrukce objektu čp. 1000, k.ú. Nové Město, Hybernská 8 

 
Předkladatel: AV ČR, v.v.i. 

Zpracovatel: Ateliér Genesis, s.r.o.  

 

AV ČR plánuje kompletní rekonstrukci objektu pro potřeby Psychologického ústavu, Orientálního 

ústavu, Ústavu pro soudobé dějiny a částečně Ústavu pro jazyk český. AV ČR získala od státu objekt 

v roce 2009, v minulosti byl objekt využíván zpravidla jako kancelářský, delší dobu zde sídlil např. 

Zdravotní ústav se sklady léčiv. V současnosti je využíváno pouze 1. - 3. NP uličního traktu. Po 

rekonstrukci budou v objektu zřízeny pracovny, knihovny a laboratoře jednotlivých ústavů. 

 

Objekt o celkové ploše cca 45 000 metrů čtverečních má dvě vnitřní nádvoří a sedm křídel, které sahají 

téměř k Senovážnému náměstí. Čtyřpatrový nájemní dům s historizující fasádou kombinující 

neorenesanční a neobarokní prvky se secesním dekorem byl vystavěn r. 1896 podle plánů J. Blechy, s 

využitím staršího pozdně klasicistního domu. Zatímco přední část budovy má 5 nadzemních podlaží, 

zadní část je třípatrová. Kromě bytů procházely jednotlivými trakty také kanceláře, což vysvětluje 

reprezentativní ráz budovy i v zadních křídlech. Interiéry v uličním traktu 2.NP pronajímané po dostavbě 

domu pro obchodní soud s kancelářemi a jednacími a zasedacími sály byly původně bohatě umělecky 

zdobeny, dnes jsou zachovány jen profilované štukové stropní profily ve většině místností (a s historicky 

cenným kazetovým stropem). 

 

V rámci rekonstrukce, která předpokládá pouze zachování stávajícího objemového řešení (tj. povolovací 

proces bez územního rozhodnutí) i jednotlivých dispozic komunikačních koridorů, budou respektovány 

autentické stavebně technické prvky objektu, zdobení i vybavení domu. Tyto prvky budou odborně 

restaurovány či nahrazeny replikami dle dostupných podkladů a stavebně-historického průzkumu objektu. 
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V současné době investor dokončuje jednotlivé průzkumy a vysoutěžený dodavatel (Ateliér Anta, s. r.o.) 

zahajuje práce na DSP dle podkladové studie využití. Předpokládaná realizace záměru je mezi lety 2022-

2025. 

 

Diskuse: 

T. Vích – dotázal se na detaily stávajícího využití a stav zejména dřevěných konstrukcí.  

Objekt je dlouhodobě nevyužíván (20-30let) s výjimkou výše uvedené části uličního traktu (do 20% HPP 

objektu), v minulosti byly provedeny i ne zrovna citlivé dispoziční změny. Aktuálně byla v rámci SHP 

průzkumů obnažena velká část trámových prvků krovů a stropů, u většiny se předpokládá větší sanace 

nebo výměna. 

Jak bude objekt adaptován na změnu klimatu?  

Adaptace je částečně limitována zápisem mezi nemovité kulturní památky. S orgány památkové péče je 

předjednáno umístění dvojskel do okenních otvorů. V rámci průzkumů byla vytipována místa pro umístění 

retenčních nádrží, v projektu bude upřesněn způsob zpětného využití dešťové vody pro samostatný okruh 

ZTI (např. splachování). Na základě detailního modelu oslunění budou vytipována pouze nezbytná místa 

s nutností chlazení, tak aby byl počet klimatizačních jednotek minimalizován. 

 

Ing. Tabery – vztahuje se zápis nemovité kulturní památky na celý objekt nebo pouze např. uliční část? 

Objekt je i přes průměrnou kvalitu architektury ve dvorních traktech zapsán na Seznam nemovitých 

kulturních památek celý (od r. 1958). Dotaz byl směřován k využití zadního dvora např. k umístění větších 

jednacích prostor, které jsou složitěji umístěny ve vyšších podlažích. Nicméně investor plánuje vznik 

zklidněného prostoru, byť s možností pojíždění, pro parkování cca 4-6 vozů bude určen primárně přední 

dvůr. Požadavky PSP na dopravu v klidu tak budou splněny na pozemcích investora. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 bere předložený záměr na vědomí a žádá o jeho 

předložení ve fázi DSP. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Různé 

 

Předseda KÚR vzhledem ke zrušení dvou jednání během nouzového stavu navrhl doplnit termíny jednání 

o 28.5. a 25.6.. Zůstává i původní termín 11.6. 

 

Návrh doplnění termínů jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Ing. arch. T. Vích požádal o informaci: 

a) k projednání stanoviska MČ P1 k projektu Masaryk Centre 1 dle usnesení ZMČ P1 č. UZ20_0137 

ze dne 10.3.2020 

b) ke stanovisku MČ P1 k probíhající změně ÚP SÚ HMP v oblastech 2 a 3  

c) chystané dohodě mezi MČ P1 a developerem v tomto území 

 

ad a) Předseda KÚR společně se starostou MČ konstatovali, že doporučení v bodě 2 usnesení ZMČ P1 

nebylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu realizováno a úkol byl delegován přímo na RMČ P1. Byly 

podány námitky v kontextu bodu 4 usnesení RMČ P1 č. UR20_0268 ze dne 3.3.2020 a v koordinaci 

s hlavním městem Prahou byla vypracována Dohoda o podmínkách rozvoje území areálu Masarykova 

nádraží a revitalizaci přilehlých částí MČ Praha 1 (dále jen „Dohoda“), která byla schválena usnesením 

RMČ P1 č. UR20_0496 ze dne 12.5.2020. Dohoda byla zveřejněna v rejstříku smluv 15.5.2020. 
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T. Vích k vysvětlení konstatoval, že nouzový stav nevylučoval jednání kolektivních orgánů obce 

v závažných věcech a vnímá úkol jako nesplněný. V územním řízení posuzovaný záměr Masaryk Centre 1 

nadále považuje za rozporný se ZÚR. 

 

Ad b) Předseda KÚR informoval o stažení projednávání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP č. 299/2019 

z VÚRM dne 12.5.2020 za účelem dalšího projednání mezi HMP a MČ P1 ve smyslu podmínek 

uzavřených Dohod, zejména závazku developera v navržených objektech jak na území MČ P1, tak MČ 

P8 umístit obytnou funkci ve výši nejméně 40 %, resp. s cílem dosáhnout až 50 % bytové funkce 

z celkových HPP. Předpokládá se, že podkladová studie k podnětu na změnu bude v tomto směru 

aktualizována. 

 

T. Vích požádal, aby stanovisko MČ P1 k podnětu č.299/2019 bylo projednáno KÚR. 

 

Ad c) Starosta MČ informoval o klíčových bodech dohody, která bude po podpisovém kolečku 

zveřejněna. Kromě zmíněného závazku na podíl bytové funkce smlouvy (nejen s MČ P1, ale i s HMP) 

obsahují finanční závazek při revitalizaci přilehlých veřejných prostorů Na Florenci, Havlíčkova, 

Hybernská a V Celnici. Dále závazek přispět částkou 40mil. Kč Správě železnic na realizaci platformy 

přestřešení kolejiště Masarykova nádraží (v případě jeho neerealizace zůstanou příjmem MČ P1). A již 

dříve schválené podmínky pěší prostupnosti a propojení s Prahou 8 nebo zajištění občanské vybavenosti 

v 1. NP a částečně 2. NP přístupných veřejnosti.  

 

D. Merta – doporučuje koncepční debatu nad celým rozvojovým územím ze strany dotčených samospráv, 

vhodná je stabilizace kulturní funkce, kterou je nutné minimálně na startu podpořit (př. viadukty). 

 

K. Tabery – doporučuje řešit rozvoj celé lokality formou projektového řízení. Do přípravy rozvoje zapojit 

také zainteresované společnosti, organizace a majitele klíčových pozemků. Negativním příkladem absence 

projektového řízení je dosavadní absence rozhodnutí o realizaci kolejového napojení budoucího ŽTM. 

 

 

V 17:15 bylo jednání komise ukončeno. 

 

Zápis sepsán dne: 21.5.2020 

Předáno k ověření dne: 22.5.2020 

Ověřeno dne:  

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 16:00 hod.  

Jednací místnost v Pasáži ÚMČ P1 

Vodičkova 18 
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