
Zápis č. 7 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 26. 11. 2020 (začátek: 16:00 konec: 18:30 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, MUDr. J. Votoček, Ing. R. Höhne, Mgr. L. Vosečková (online), PhD., 

Ing. arch. T. Vích 

 

Omluveni: Ing. arch. J. Kučera, Mgr. D. Merta 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté: Ing. arch. I. Nahálka, Ing. arch. J. Suchý, Ing. F. Ševčík (online) – bod 3, Ing. arch. Akad. Arch. V. 

Králíček – bod 4 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 6. Jednání 10.9.2020 

3) Rekonstrukce, dostavba a změna využití objektu Jeruzalémská 955/8, U Půjčovny 955/10, k.ú. Nové 

Město, Praha 1 

4) Studie úprav parteru Náměstí J. Palacha 

5) Různé – 5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 6 členů, 2 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 7. jednání KÚR. 

Program jednání byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu z 6. Jednání KÚR ze dne 10.9. 2020 

 

Zápis z 6. Jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Rekonstrukce, dostavba a změna využití objektu Jeruzalémská 955/8, U Půjčovny 955/10, k.ú. 

Nové Město, Praha 1 

 
Předkladatel: GRE-PAN EU Jeruzalémská s.r.o., IČ: 05723027, Václavské náměstí 772/2, Praha 1 

Zpracovatel: Archina Design s.r.o., Jungmannova 748/30, Praha 1 

Přizván: Ing. arch. I. Nahálka, Ing. arch. J. Suchý, Ing. F. Ševčík 

 

Objekt byl postaven podle plánů z roku 1839, jeho využití bylo od počátku pro veřejně společenské a 

kancelářské účely. Nejdříve jako taneční sál se zázemím, následně jako divadlo, které ovšem bylo zavřeno 

režimem, poté jako zastavárna, kdy byl původní prostor divadla stavebně předělen na 4 podlaží pomocí 

dřevěné nosné konstrukce.  Po částečné dostavbě byl objekt od r. 1903 využíván pro aukční síň s nezbytným 

skladovým administrativním zázemím.  

 

V posledním období před uzavřením objektu byly prostory využívány v převládající míře pro kanceláře 

různých institucí. Stavební úpravy spojené s tímto využitím předělily skladové prostory na menší místnosti 

pomocí dřevěné nosné konstrukce. V části objektu směrem do Jeruzalemské ulice bylo ve vyšších podlažích 

několik pronajímatelných bytových jednotek, které sloužily především jako služební byty pro zaměstnance 

zastavárny.  

 

V současné době je objekt dlouhodobě nevyužíván a dochází k jeho postupnému chátrání. Poslední 

kolaudovaný stav zahrnuje zhruba z 55% administrativní plochu, 40% skladové plochy a z 5% bytovou 

plochu (služební byty).  

 

Navržená nová funkce obsahuje zhruba z 93% hotelovou funkci pětihvězdové úrovně, doplněnou ze 7% 

apartmány kolaudovanými jako bydlení a samostatně umístěnými ve 4.-.NP dostavby, resp. 6.-7.NP 

uličního traktu. Celkem se jedná o 149 pokojů a 16 bytových jednotek. Budoucí operátor hotelu bude 

v apartmánech poskytovat servisní služby pro střednědobé a dlouhodobé nájemce. V kontextu standardu 

hotelu se neočekává krátkodobé ubytování v apartmánech. V parteru je navržen veřejně přístupný café bar 

hotelová restaurace, v suterénu pak wellness. 

 

Objemová schránka včetně výšky hřebene střechy zůstává zachována. Ve vnitrobloku je umístěna pěti 

podlažní přístavba s konferenčním sálem v 1. NP, pokoji ve 2.-3.NP a byty ve 4.NP a podkroví. Objekt je 

po dohodě vlastníků propojen s objektem Autoklubu ČR s dalšími konferenčními kapacitami. 

 

Přístup k objektu vozidly je řešen stávajícími vjezdy – osobní auta z ulice U Půjčovny a zásobování z ulice 

Jeruzalémská. Objekt bude disponovat PG v suterénu novostavby s kapacitou 19 míst, které budou 
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přístupné výtahem ze dvora. V jednání s Odborem veřejného prostoru je umístění vyhrazeného stání pro 

vozy taxi v ulici U Půjčovny. 

 

Diskuse: vysvětlena problematika zásobování, světlá výška místností v podkroví a provozní podmínky 

servisovaných apartmánů, hotel je sice realizován na okraji rezidenčního území, ale může těžit z blízkosti 

Hlavního nádraží, realizace předjezdu a provoz v ulici U Půjčovny má respektovat obytný charakter 

lokality včetně protějšího objektu školy. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí s předloženým záměrem rekonstrukce a dostavby 

objektu čp. 955, k.ú. Nové Město, Jeruzalémská 8, U Půjčovny 10, Praha 1 a požaduje doložit 

finální dopravní řešení předjezdu hotelu. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

6) Studie úprav parteru Náměstí J. Palacha 
(zpracovaná se zaměřením na památkové hodnoty místa pro žádost investora o závazné stanovisko OPP-MHMP ke 

stavbě „Úpravy parteru Náměstí Jana Palacha“ – stavba 0026) 

 

Předkladatel: Odbor investic MHMP 

Zpracovatel: Akad arch., Ing. arch. V. Králíček  

Přizván: Akad arch., Ing. arch. V. Králíček 

 

Projekt „Úprav parteru Náměstí Jana Palacha“ je rozdělen do tří etap. Počítá se společnou realizací 1. a 2. 

etapy – obsahující vlastní prostor Palachova náměstí a Alšovo nábřeží a samostatnou realizací 3. etapy – 

zahrnující úseky přilehlých ulic 17. listopadu, Křižovnická a okolí Filosofické fakulty. Všechny tři etapy 

budou do konce roku zpracovány v úrovni Dokumentace k územnímu rozhodnutí. O závazné stanovisko 

OPP-MHMP k DUR bude investor žádat samostatně pro 1. a 2. etapu a samostatně pro 3. etapu.  

 

Palachovo náměstí: 
Nová podoba Náměstí Jana Palacha vychází z obecného vnímání tohoto prostoru jako faktického 

„náměstí republiky“. Stoletou historií nabytý „genius loci“ podtrhuje projekt umístěním centrálního 

pylonu se státní vlajkou. 

 

„Rozšířením travnatých a mlatových ploch o 3 metry směrem k budovám získá Alšovo nábřeží lepší 

bilanci vegetačních a vodu vsakujících povrchů vůči povrchům dlážděným. 

 

Parapety automobilového sjezdu do podzemních garáží i parapety obou únikových schodišť z garáží 

budou obezděny stejným druhem kamene, kterým budou dlážděny okolní pěší povrchy. Žulové parapety 

vysoké cca 60 cm nabídnou příležitost k sezení. 

 

Dlažba „kamenného koberce“ z desek jednotné velikosti cca 35 x 53 cm bude položena v třímetrových 

pruzích úhlopříčným směrem střídavě „zig-zag“. 

 

Tento spárořez vytváří v perspektivě pruhy odlišené od sebe různým odstínem podle optické hustoty spár. 

Vlnivý efekt „zig-zag“ spárořezu se výrazně mění podle úhlu pohledu. Na místě, kde divák stojí, vlnivý 

efekt spárořezu zaniká. 

 

Hustota spár je totiž při pohledu dolů stejná v obou různých směrech dlažby. Z hlediska očekávaných 

aktivit na ploše náměstí vytvoří tento systém dlažby neutrální – ničím nerušenou – plochu. Žádná spára 

(kromě obvodových obrubníků) totiž neprobíhá průběžně ani podél ani napříč dlážděné plochy. 

 

Pylon: 
Dolní okraj státní vlajky bude dosahovat do průměrné výšky hlavních říms okolních budov. Pylon tak 
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bude definovat pomyslný „strop“ prostoru náměstí. Celková výška pylonu včetně vrchlíku bude cca 35 

metrů.  Jeho přesnou výšku bude ještě třeba v dalším projektovém stupni doladit z technického i 

kompozičního hlediska. 

 

Opláštění pylonu bude povrchově zpracováno podle sochařského návrhu. Oblý obvod piedestalu pylonu 

bude vysoký 54 cm. Je to téměř ideální výška pro pohodlné sezení. Štěrbinou pod piedestalem bude 

nasáván vzduch do strojovny vzduchotechniky garáží. 

 

Alšovo nábřeží: 
Nové řešení nástupu do nábřežního parku od hotelu Four Seasons spočívá ve dvou úpravách: 

1 / Schodiště bude rozšířeno na stejnou šířku 8 metrů jako nábřežní promenáda; 

2 / Bude odstraněna 1,5 metru vysoká opěrná betonová zeď, která dnes odděluje nábřežní park 

od navazujícího terénu před hotelem Four seasons jako optická i fyzická bariéra. 

 

Severní i jižní konec nábřežního parku bude solitérním stromem – platanem nebo katalpou – s kruhovou 

lavicí kolem kmene a fontánkou s pitnou vodou v jeho stínu. 

 

V rámci etapy 1. a 2. je navrženo kácení nebo přesazení 19ks stromů a nová výsadba 33ks stromů. 

 

Střední pruh nábřežní mlatové promenády může být zpevněn dlažbou, aby lépe odolával hustému 

provozu pěších a aby byl udržovatelný běžnou technikou i v zimě. 

 

Automobilová komunikace pro příjezd a odjezd z parkingu bude v předprostoru Galerie Rudolfinum 

zvýšena na úroveň chodníků. Parapet sjezdové rampy do parkingu bude obezděn stejným druhem žuly 

jako okolní dlažba a parapety únikových schodišť před hlavní fasádou Rudolfina. Travnaté plochy budou 

na začátku i na konci promenády chráněny kamennými zídkami. 

 

Promenáda bude osvětlena soudobými kandelábry umístěnými po cca 18 metrech mezi lavičkami. Jejich 

světelný zdroj bude stíněn a nasměrován hlavně k zemi tak, aby neoslňoval v dálkových pohledech. 

 

Parková fasáda předpolí Mánesovu mostu je provedená v noblesním kubistickém tvarosloví 10. let XX. 

století. Bude zbavena přerostlých stálozelených dřevin, které ji dnes zakrývají. 

 

Poloha a dimenze příčných mlatových cest před i za pomníkem Josefa Mánesa zůstanou zachovány. 

Jejich umístění je součástí díla sochaře Bohumila Kafky a architekta Pavla Smetany. Projdete-li se po 

nich, zjistíte, že je Mánesova socha komponovaná přesně pro tuto výšku soklu a pro tento odstup diváka, 

který příčné cesty nabízejí. 

 

V šířce předschodiště do Galerie Rudolfinum bude zbudována příčná mlatová plocha až k nábřežní 

promenádě. Mimo osu symetrie nábřežní fasády Rudolfina na ní bude přemístěn současný pomník 

Antonína Dvořáka. Umístění současného pomníku Antonína Dvořáka před bočním vstupem Rudolfina by 

mělo být jen dočasné řešení. Na skutečně důstojný pomník světově známého skladatele by měla být 

vypsána mezinárodní sochařská soutěž. V rámci projektu úprav parteru Náměstí Jana Palacha bylo pro 

tento nový pomník Antonína Dvořáka nalezeno nové adekvátní místo před plným bočním rizalitem na 

západní straně hlavní fasády Rudolfina. Po definitivním umístění nového pomníku Antonína Dvořáka na 

vybrané místo může být do předpolí Galerie Rudolfinum umístěn dosud chybějící pomník skladatele 

Josefa Suka. Vstup do Galerie je totiž zároveň i vstupem do Sukovy koncertní síně. 

 

Mobiliář: 
Fixní parkové lavičky budou rozmístěny po obou stranách pěší nábřežní promenády. 

 

V ose nábřežního vstupu do Vysoké školy umělecko-průmyslové je navržena nová příčná mlatová 
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komunikace o šířce cca 6 metrů, kde mohou být rozmístěny fixní lavičky jako na promenádě.  

 

Mobilní „Pražské židle a stolky“ mohou být rozmístěny v rámci pochozích ploch náměstí kdekoliv, ale až 

na základě praxí ověřené místní potřeby. 

 

Kamenná plocha středu náměstí bude v letních měsících svlažována cca 48 vysokotlakými rozmlžovacími 

tryskami. Budou rozmístěny (vždy po čtyřech) do dvou řad podzemních „hnízd“ navazujících půdorysně 

na polohu slavnostních kandelábrů Rudolfina.  

 

Při hledání formy vodního prvku dostala přednost varianta rozmlžovacích trysek oproti klasickým 

formám fontány z následujících důvodů: 

 

Základním zadáním projektu (shoda i s dotčenými institucemi) je všemi směry průchozí volná plocha 

s univerzálním využitím. Vysokotlaké trysky tento požadavek umožňují. Mohou být umístěny 

v podzemních „hnízdech“ krytých kamennými deskami osazenými v rovině s okolní dlažbou a 

dimenzovanými na stejnou únosnost jakou bude mít okolní dlažba. Jejich provoz bude programovatelný a 

dálkově ovládaný. Z klimatického hlediska je rozptýlená jemná mlha nejúčinnějším prostředkem 

k ochlazení otevřeného prostoru. 

 

Nové opláštění horní stanice výtahu umožní, aby uvnitř mohly být umístěny výměnné informační bannery 

Vysoké školy umělecko-průmyslové. 

 

Plastiky J. Heyduka: 
Plastiky „Syna a jeho matky“ od Johna Hejduka byly v parku umístěny v roce 2015 podle vítězného 

návrhu architektonické soutěže z roku 2002. Investorem akce byla Městská část Praha 1. Projekt umístění 

pomníku včetně jeho výrobní dokumentace byl konsultován a odsouhlasen asistentem Johna Hejduka – 

architektem Jimem Williamsonem. Ten k tomu byl určen dědici autorských práv – rodinou Hejdukovou a 

Nadací Johna Hejduka. Projekt byl konsultován a odsouhlasen také Galerií hl. m. Prahy, která pomník 

převzala do svého majetku a správcovství.“ 

 

ETAPA 3: 
Řeší přilehlé části ulic 17. listopadu, Křížovnické, Kaprovy, Valentinské a Široké. Tramvajové těleso se v 

Křížovnické ulici posune směrem k VŠUP a v ulici 17. listopadu směrem k Uměleckoprůmyslovému 

muzeu. Před FF UK se tím rozšíří chodník na cca 3,5 m a před kočárovým předjezdem Rudolfina vznikne 

nový chodník široký cca 2,5m. Nově organizována bude konečná stanice autobusové linky 207. Výstupní 

stání bude v ulici Široká, manipulační stání v ulici Valentinská a nástupní stání v ulici Kaprova. Všechna 

autobusová stání před Uměleckoprůmyslovým muzeem budou zrušena. 

 

Nové symetrické uspořádání uličního profilu v Křižovnické má zvýšit kvalitu nástupních hran 

tramvajových zastávek TT a založení oboustranného stromořadí v jižní části mimo kolektorovou trasu. 

Bude tak dosaženo optimální šíře obou chodníku, která je dnes výrazně asymetrická. 
 

Diskuse: bylo navrženo vyvážení bilance zeleně vlastní plochy náměstí, která návrhem přichází o travnaté 

plochy, např. protažením jižního stromořadí z ulice Křižovnická, podnět na zvážení finální podoby 

vodních prvků formou rozmlžovacích vysokotlakých trysek a posílení zeleně v parku Alšova nábřeží 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 požaduje prověřit možnost umístění vzrostlé zeleně 

v hlavní ploše náměstí. 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 0 

Závěr nebyl přijat. 
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Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 požaduje posílení zeleně v rámci parku Alšova 

nábřeží. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje prověřit variantní řešení vodních prvků 

na Palachově náměstí. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Různé: 

 

a) 5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 

 

Členové komise obdrželi odkaz k návrhu Územně analytických podkladů hl. m. Prahy za úroveň obce ve 

znění 5. aktualizace. Vzhledem k dostatečné lhůtě na připomínkování (15.1.2021) bude k tématu otevřena 

diskuse na příštím jednání KÚR. 

 

Bez hlasování 

 

b) T. Vích požádal, aby rozesílání podkladů k projednávaným bodům probíhalo současně 

s rozesíláním programu, a to nejpozději tři dny před jednáním, jak předepisuje jednací řád 

komise. 

 

Bez hlasování 

 

Zápis sepsán dne: 3.12.2020 

Předáno k ověření dne: 4.12.2020 

Ověřeno dne: 10.12.2020 

 

 

V 18:30 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti č. 212, Vodičkova 18 


