
Zápis č. 4 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 28. 5. 2020 (začátek: 16:00 konec: 17:30 hod) 

 

Přítomni: 

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

R. Höhne, Mgr. D. Merta 

 

Omluveni: Ing. arch. T. Vích 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Mgr. D. Merta 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: - 

 

Hosté: L. Hanzlíková, V. Marani, T. Jeníček (všichni Marani Architects, bod 3), K. Štochl (bod 3), Š. 

Barták (bod 4) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 3. jednání 

3) Nástavba, přístavba a stavební úpravy vč. změny využití objektu čp. 1040, k.ú. Nové Město, Na 

Poříčí 10 (Gestin Centrum) 

4) Různé – záměr umístění uměleckého díla na paměť působení divadla Semafor v paláci U Stýblů 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 6 členů, 1 omluven, 1 pozdější příchod, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 4. jednání KÚR. Tajemník komise požádal v rámci 

bodu Různé operativně projednat záměr umístění uměleckého díla připomínajícího působení divadla 

Semafor v objektu „U Stýblů“ v 60. letech 20. století, který byl předán radním pro kulturu po rozeslání 

programu jednání. 

 

Návrh upraveného Programu byl přijat. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 3. Jednání KÚR ze dne 14.5. 2020 

 

Zápis z 3. Jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Nástavba, přístavba a stavební úpravy vč. změny využití objektu čp. 1040, k.ú. Nové Město, 

Na Poříčí 10 (Gestin Centrum) 

 
Předkladatel: Gestin Centrum s.r.o., Na Poříčí 10/1040, 110 00 Praha 1 

Zpracovatel: Marani Architects s.r.o., Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 

 

Jedná se o záměr rekonstrukce a přestavby souboru vzájemně propojených objektů, s cílem doplnit 

(malometrážní apartmánové byty o výměře cca 30m2) a rozšířit (ubytovací jednotky) kapacitu sousedního 

hotelu Hilton Old Prague (shodná vlastnická struktura).  

ULIČNÍ DŮM DO ULICE NA POŘÍČÍ 
„Vznikl jako úplná novostavba na místě uličního domu a části dvorních křídel na samém sklonku 19. 

století dle projektu Františka Buldry v renesancistním eklektickém stylu. Jednalo se o slohově typický, 

solidně postavený dobový nájemní dům z produkce úspěšného stavitele. Za nejhodnotnější je možné 

považovat dochovanou uliční fasádu a rovněž fasádu dvorní, která si dodnes podržela původní střídmé 

tektonické řešení, jaké u většiny staveb z dobové produkce zaniklo.  

OBJEKT DO ULICE V CELNICI 
Jedná se o část objektu, který má značně bohatou stavební historii zejména v průběhu 19. století, kdy byla 

postupně rozšiřována a měněna dvorní křídla až do sestavy ze všech stran uzavřeného dvora na konci 70. 

let. Stavební konstrukce i vzhled této části objektu jsou od uličního domu Na Poříčí zcela odlišné. 

Zatímco dům uliční je jednovrstevnatou, eklektickou, naráz vzniklou stavbou činžovního domu, je 

čtyřkřídlý objekt do ulice V Celnici vývojovou srostlicí. Po výrazné přestavbě z počátku 90. let 20. století 

jej lze považovat v zásadě za dvouvrstevnatý. Sestává z pozůstatků pozdně klasicistních konstrukcí 

bývalých dvorních křídel a dvou zcela nově vystavěných hmot, příčného křídla a křídla zadního, jež se 

stalo zároveň uličním průčelím do ulice V Celnici.  

 

Při posouzení objektu se nelze vyhnout novému hmotovému tvarovému a architektonickému řešení. Je 

objemově a vzhledově pro budovu naprosto určující. Dlužno konstatovat, že jde z podstatné části o 

průměrnou a v některých částech o podprůměrnou architekturu. To se týká zejména uličního průčelí do 

ulice V Celnici. Z historického pohledu nelze snaze vytvořit v ulici V Celnici uliční průčelí nic vytknout. 

Je pozdní realizací prvorepublikového regulačního záměru spojit Náměstí Republiky s ulicí Na Florenci a 
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po otevření ulice z Náměstí Republiky po 2. světové válce bylo zřejmé, že zadní slepé štítové zdi vedoucí 

dříve do celničního dvora se železniční vlečkou, adekvátní ani hodnotnou uliční frontu nevytvářejí.  

NÁVRH 
Navržený objekt má 1 podzemní podlaží, v severní části s mezaninem a 6 nadzemních v severní části se 

sedlovou střechou v stávajícím objemu stavby a 8 nadzemních podlaží v části jižní, z nichž poslední dvě 

jsou ustupující s plochou střechou. Ustupující podlaží tak vizuálně navrhovaný objekt snižují. V jižní 

části bude zachováno 1PP, 1,2 a 3NP s historickými konstrukcemi, ostatní podlaží budovy z nedávné 

doby budou odstraněny a objekt bude dostavěn do výšky sousedních budovy. Severní objekt budovy Na 

Poříčí bude zachován a budou provedeny jen menší zásahy do vnitřních dispozic.   

 

Architektonické řešení jižní části objektu je řešeno citlivě vzhledem k dané lokalitě a stávající okolní 

zástavbě. Užitím kombinace skeletového a stěnového konstrukčního systému, tradičních materiálů, spolu 

s proporcemi oken a jejich členěním objekt přiznává svou funkci. Na fasádě se uplatňuje střídání hmotné 

a prosklené části (okna / výklenky lodžií), které tak fasádu člení a oživují. Reprezentativní fasáda je 

směrována do ulice V Celnici, hlavní komunikační jádro je umístěno centrálně. Severní část objektu 

přiléhající k ulici Na Poříčí bude vyspravena a zrenovována, do okenních otvorů budou osazeny nové 

výplně s izolačními dvojskly. 

 

Parter uliční fasády jižní části bude tvořen převážně velkoformátovým zasklením a obkladem z přírodního 

kamene. Od 2.NP do 6.NP je na fasádě uvažováno se střídáním téhož světlého kamenného obkladu a 

zapuštěných okenních otvorů (francouzských oken). Vnitřní fasády jižního dvora/atria nové části stavby u 

ulice V Celnici budou obloženy velkoformátovými deskami z umělého kamene. Fasáda v ulici Na Poříčí 

a stejně tak i fasády severního dvora objektu projdou vyspravením omítky a přemalbou, zachovávají si 

svůj nynější charakter. Uskočené podlaží jižního objektu bude tvořit fasáda z lehkého obvodového pláště 

s prosklenými a plnými výplněmi doplněnými o hliníkové stínící žaluzie. 

 

Rámy okenních výplní budou tvořit hliníkové profily s předěleným tepelným mostem v bronzovém 

odstínu. Před okny hlavní fasády ulice V Celnici je navrženo venkovní panelové stínění z hliníkových 

lamel barevně odpovídající okenním rámům. Obdobně v bronzovém odstínu jsou navrhnuty i klempířské 

konstrukce. 

 

Z hlediska funkce je objekt definován jako stavba přechodného ubytování (88 hotelových pokojů) 

v kombinaci s bytovým domem s malometrážními bytovými jednotkami vyššího standardu. V objektu je 

navrženo celkem 48 bytů a 1 kancelář pro správce objektu (v 1.NP poblíž vstupu). Jednotlivé byty jsou 

přístupné průchodem z ulice Na Poříčí (ve 4-6NP) a následně přes centrální schodiště / výtahy. Byty 

v jižní části objektu jsou umístěny na ustupujících podlaží (7-8NP) a jsou přístupné z ulice V Celnici 

samostatným vchodem ve východním rohu jižní fasády.  

 

Propojení mezi jednotlivými podlažími severního domu přiléhající do ulice Na Poříčí zajišťuje 

komunikační jádro s dvouramenným schodištěm a jedním výtahem. V 1.PP jsou umístěna parkovací stání 

(16 PS), napojení na místí komunikaci je zabezpečeno přes sousedící objekt hotelu Hilton Old Town 

obojsměrnou rampou. Objekt má hlavní vstup a vjezd do prostoru podzemní garáže (přes sousedící 

objekt) v úrovni 1.NP z ulice V Celnici. Přístup do objektu je umožněn i zadním vedlejším vchodem 

z ulice Na Poříčí.“ (převzato a upraveno podle STZ) 

 

Diskuse:  

1) členové komise diskutovali o náplni bytové funkce, která je určena jako manažerské či služební 

byty doplňující portfolio sousedního hotelu, s konstatací naplnění podmínek územního plánu 

2) objemové řešení maximálně využívá místních možností, nicméně nejedná-li se o proluku, může 

odpovídat požadavkům PSP 

3) členové komise se shodli, že revize vzhledu původní uliční fasády V Celnici s dominantním 

ústředním skleněným tubusem je žádoucí, nicméně tektonika nového návrhu působí nečitelným 
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dojmem, prezentuje se bez tradiční parterové části pod kordonovou římsou (včetně jednoznačného 

vymezení hlavního vstupu do objektu) a hlavní plocha fasády je rozdrobena nesourodě 

uskočenými okenními otvory  

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 bere předložený záměr na vědomí a požaduje 

nalezení vhodnější podoby fasády v kontextu celé uliční fronty ulice V Celnici. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje RMČ P1 uzavřít s investorem soukromoprávní 

dohodu o participaci na budoucí úpravě ulice V Celnici. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé - záměr umístění uměleckého díla připomínajícího působení divadla Semafor v objektu „U 

Stýblů“ v 60. letech 20. století 

 

Š. Barták informoval členy komise o záměru realizovat umělecké dílo (plastiku) odkazující na působení 

divadla Semafor v paláci U Stýblů na zdi vpravo při vstupu do Františkánské zahrady. Podoba díla vzejde 

z veřejné soutěže. Odhalení se plánuje při příležitosti 90. narozenin pan Jiřího Suchého v říjnu 2021. 

Záměr byl projednán s majitelem objektu, který dal předběžný souhlas, v Komisi kultury RMČ P1, která 

požádala o projednání v Komisi pro územní rozvoj, plánuje se projednání v Komisi Rady hl.m. Prahy pro 

design a veřejný prostor. Předkladatel chce na tomto projednání disponovat doporučujícím stanoviskem 

některého z orgánů MČ P1. V této chvíli se nepředpokládá žádný dopad na rozpočet MČ. 

 

Diskuse:  

D. Merta upozornil, že umělecké dílo má být umístěno v blízkosti vstupu do Františkánské zahrady, který 

je opatřen umělecky pojatou branou od sochaře P. Císařovského 

 

MUDr. Votoček doporučil široké zadání soutěže o návrh (příklad obnovení dobové reklamy 

Osvobozeného divadla na dvorní fasádě jednoho z objektů V Jámě)  

  

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí se záměrem na umístění uměleckého díla 

připomínajícího působení divadla Semafor v objektu U Stýblů. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 žádá o předložení textu zadání soutěže o návrh tohoto 

uměleckého díla před jejím vyhlášením. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

V 17:30 bylo jednání komise ukončeno. 

 

Zápis sepsán dne: 3.6.2020 

Předáno k ověření dne: 4.6.2020 

Ověřeno dne:  

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

 

……………………..              ………………………… 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 
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POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 16:00 hod.  

Jednací místnost v Pasáži ÚMČ P1 

Vodičkova 18 

 


