
Zápis č. 8 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 10. 12. 2020 (začátek: 16:00 konec: 17:30 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, MUDr. J. Votoček, Ing. R. Höhne, Ing. arch. T. Vích, Ing. arch. J. Kučera, 

Mgr. D. Merta 

 

Omluveni: Mgr. L. Vosečková, PhD. 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast:  

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté: Doc. Ing. arch. D. Tichý, M. Agler, Ing. M. Turek (bod 3), Ing. arch. T. Eckschlager, Mgr. K. Štochl 

(bod 4) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu ze 7. Jednání 26.11.2020 

3) Rekonstrukce a dostavba domu U Zlatého stromu, Dlouhá 729/37, Praha 1 

4) Podnět na pořízení změny RP Anenská – realizace společných podzemních garáží pod plochou 

dvora na pozemcích par. č. 289, 290 a 292/1,2, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 299/12 a 1013/14, 

Praha 1 

5) Různé –  

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

b) Termíny KÚR 1. pololetí 2021 – 14.1., 11.2., 18.3., 15.4., 13.5., 17.6. od 16,00  
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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 8. jednání KÚR. 

Program jednání byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení zápisu ze 7. Jednání KÚR ze dne 26.11. 2020 

 

Upravený zápis ze 7. Jednání KÚR byl schválen. 

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Rekonstrukce a dostavba domu U Zlatého stromu, Dlouhá 729/37, Praha 1 

 
Předkladatel: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1 

Zpracovatel: UNIT architekti s.r.o. 

Přizván: Doc. Ing. arch. D. Tichý, M. Agler (UNIT architekti s.r.o.), Ing. M. Turek (zástupce předkladatele) 

 

Stavební pozemek je z větší části zastavěn stávajícím objektem, k pozemku náleží nádvoří, zadní dvůr s 

pivovarem a konírnou. Dům vznikl velmi složitým stavebním vývojem od středověkého období spojením 

tří gotických objektů přes velmi výstavnou renesanční a manýristickou etapu a barokní úpravy až po 

celkovou adaptaci a zvýšení, která proběhla ve 20. letech 20. století. Složitý stavební vývoj i hodnotná 

renesanční stavení etapa řadí dům mezi významné měšťanské domy na Starém Městě. 

 

Historicky se jedná o původně gotickou stavbu, v letech 1586-1608 renesančně přestavěnou, s barokními 

úpravami z 18. století. Na místě dnešního objektu původně stávaly dva gotické domy, ze kterých se 

dochovaly klenuté sklepy. V době pozdní renesance, byly původní domy sjednoceny, vznikl dvůr s 

arkádami, severní a východní arkády zdobeny bohatým rostlinným ornamentem. Nejprve byla přestavěna 

budova s průčelím do ulice, později byla přebudována dvorní křídla. V polovině 17. století byly postaveny 

barokní arkády na západní straně dvora. V domě býval pivovar, hostinec i vinopalna. Poslední stavební 

úprava proběhla v letech 1926–27. Dům byl zvýšen o třetí patro a bylo zmodernizováno průčelí, byla 

provedena i nová konstrukce střechy. 

 

Část objektu přiléhající k Dlouhé ulici je čtyřpodlažní, dále je zástavba třípatrová, nad levým horním 

křídlem se čtvrtým podlažím a podkrovím. Výšková různorodost některých prostorů měla za příčinu vložení 

menších mezipater. Nosná konstrukce domu je klasická zděná s klenutými stropy nad suterény, 1. NP a 2. 

NP. Vyšší podlaží mají stropy dřevěné nebo železobetonové trámové. Z hlediska konstrukčního systému 

se jedná o zděný nosný systém, který je v sále v zadním traktu pivovaru doplněn o několik sloupů.  

 

Celkový tvar domu připomíná atriové uspořádání, kdy na centrálním dvoře je v úrovni 2.NP po obvodě 

arkáda nesená na sloupech obloukových arkád. Dům je zastřešen soustavou sedlových střech s klasickými 

konstrukcemi vaznicových krovů a je částečně podsklepen. 

 

Rekonstrukce stávajícího objektu 

Rekonstrukcí se stávající tvar a objem domu nijak nemění. Rekonstrukce spočívá v úpravách vnitřních 

prostor a v očištění domu od novodobých rušivých vestaveb. Dům nadále zůstane polyfunkčním objektem 

s podobnými funkcemi jako dnes. Návrh navazuje na historické funkční využití objektu, kdy v domě býval 

pivovar, hostinec i vinopalna. V přízemí budou gastroprovozy: výčep, bistro, vinárna a pivovar. Ve vyšších 
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podlažích pak budou kanceláře a apartmány. V reprezentativních prostorách 3.NP jižního křídla podél 

Dlouhé ulice bude restaurace.  

 

Stávající nevhodné zastřešení pavlače trapézovým plechem ve 3.NP a 4.NP bude odstraněno. Zastřešení 

bude nahrazeno subtilní skleněnou markýzou bez podpory s vyložením max. 1,4 m, odpovídající šířce 

pavlače v nejužším místě. Konstrukce markýzy je inspirována klasickými markýzami z počátku 20. stol. 

 

Obnově a doplnění parteru byla věnována zvýšená péče, neboť jde o stejně důležitou součást tvorby 

prostředí jako domy samotné. Zásadním přínosem je otevření průchodu z Dlouhé do Haštalské ulice. Bude 

obnoven již neexistující kaštan na původním místě odvozeném z dobových fotografií, i původní studna, 

jejíž poloha byla ověřena georadarovým průzkumem. Na zadním dvoře bude rovněž vysazen jeden strom, 

ale jiného druhu, aby každý z odlišných prostorů měl svou vlastní identitu. Se souhlasem MHMP je možné 

umístit další strom v místě ustoupeného nároží v Haštalské. 

 

Stávající dlážděné povrchy nádvoří a průjezdu budou obnoveny a očištěny od nevhodných novodobých 

dobetonávek. Obnova bude spočívat ve vyrovnání a pečlivém zhutnění podkladních vrstev a opětovnému 

položení původní dlažby. 

 

Dopravní napojení zůstává z ulice Dlouhá. Stávající průjezd bude sloužit jako příležitostný vjezd na dvůr 

pro vozidla obsluhy gastroprovozů.  

 

Dostavba Haštalská 

Proluka v ulici Haštalská je dostavěna objektem o 7NP. Hlavní hmota dostavby, která přiléhá k uliční čáře, 

je navržena jako pětipodlažní s vystupujícím arkýřem do 4.NP, a s dvěma postupně ustupujícími podlažími. 

Obě tato podlaží ustupují od roviny hlavní uliční fasády, i od západní hranice sousedního pozemku. Tím je 

posílena svébytnost vlastního domu i celkový efekt harmonizace výšek všech domů v Haštalské ulici. 

K hlavní hmotě domu se přimyká dvorní pětipodlažní hmota vertikálních komunikací domu, jejíž charakter 

spoluvytváří atmosféru zadního dvorku. 

 

V 1.NP je navržena recepce s vlastním zázemím a technickou místností pro celý objekt. V ostatních 

podlažích jsou navrženy apartmány. Jednotlivá podlaží jsou ve dvorním křídle objektu propojena do 

exteriéru otevřeným pavlačovým schodištěm a výtahem.  

 

S ohledem na význam a charakter lokality byla zvolena tradiční omítková fasáda reflektující genia loci staré 

Prahy. Jde o dvouvrstvou probarvovanou omítku, jejíž charakter se v odstínech i měřítku vzoru mění pro 

parter, hlavní hmotu domu, arkýř, i pro ustupující podlaží. Tmavší béžovo-šedá omítka je užita v parteru 

domu, světlá béžovo-šedá na ustoupených podlažích, odstíny okrové omítky na arkýři a hlavní fasádě. 

 

Zvolená barevnost je jednou z dalších vrstev usnadňující čitelnost domu. Vrstvením omítek na sebe 

necháme vyniknout motiv fasády – do abstraktního vzoru tvarovaný vontský špendlík, který dává 

připomenout dávná tajemství klučičích příběhů, jež se zde odehrávaly, a které známe ze starých Foglarovek. 

 

Diskuse: členové se shodli na kvalitě předloženého návrhu a oceňují obnovení průchodu i oživení parteru, 

doporučují umístění čistého bydlení namísto apartmánového, i s vědomím projednání výjimky z PSP pro 

dopravu v klidu (cca 2 PS). 

 

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

objektu čp. 729, k.ú. Staré Město, Dlouhá 37, Praha 1 a doporučuje změnit funkci apartmánového 

bydlení na byty. 
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Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí s tím, aby v případě umístění bytové funkce nebyla 

realizována vázaná stání bydlení v počtu dle nařízení 10/2016 Sb. HMP (PSP) a doporučuje udělení 

výjimky z tohoto nařízení.  

Hlasování: 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) Podnět na pořízení změny RP Anenská – realizace společných podzemních garáží pod plochou 

dvora na pozemcích par. č. 289, 290 a 292/1,2, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 299/12 a 

1013/14, Praha 1 
 

Předkladatel: Rav PropCo Rentals I. S.r.o., Revoluční 767/25, Praha 1 

Zpracovatel: Inženýrské projekty Praha s.r.o., Moskevská 58, Praha 10 

Přizván: Ing. arch. T. Eckschlager, Mgr. K. Štochl (zástupci předkladatele) 

 

Německý investiční fond zakoupil objekty v ulici K. Světlé 299/12 a 1013/14 za účelem rekonstrukce a 

vybudování nájemního bydlení pro dlouhodobé nájemníky. Dle zkušeností s podobným záměrem v lokalitě 

Na Struze investor navrhuje umístění vlastní kapacity parkovacích stání. Záměrem je vybudování 

dvoupodlažních PG pod dvorem bytových domů čp. 299 a 1013. Stávající uvolněná plocha dvora bude 

nově vydlážděna, ozeleněna a bude vytvořeno odpočinkové zázemí v režimu poloveřejného prostoru 

(kavárna). 

 

Garážová stání v 1. PP budou pojezdná a přístupná pro řidiče (10 stání), 2. PP bude sloužit jako paletový 

zakladač bez přístupu osob (48 stání). Vyhláška PSP umožňuje umístění 23-68 PS. Navržený počet je 58.  

 

Garáže budou připojeny na nový vjezd objektem čp. 299 rampou. Vstup osob do objektu bude řešen 

odděleně. Garáže budou v 1.PP vybaveny čekací plochou pro automobily řízenou semaforem tak, aby 

nedocházelo k narušení plynulosti dopravy v ulici K. Světlé. V ulici K. Světlé je navrženo umístění jednoho 

vyhrazeného místa pro krátkodobé stání. Předmětem jednání může být kompenzace záboru v modré zóně 

v ulici K. Světlé v rámci navržených PG. 

 

K záměru byla dle vyjádření zástupce investora shromážděna klíčová stanoviska DOSS, včetně orgánu 

památkové péče sledujícího vstupy do archeologicky cenných lokalit – kopané sondy zatím potvrdily běžné 

archeologické vrstvy, podmínkou realizace bude celoplošný archeologický průzkum. 

 

Dle stanoviska UZR platný regulační plán neumožňuje záměr žadatele a proto se navrhuje v oddíle 6 – 

zvláštní požadavky pro vymezená území doplnění textu:  

 

„V území označeném v hlavním plánu číslem 22 vymezeném ulicemi Bartolomějská, K. Světlé, Konviktská 

a Průchodní lze na pozemcích parc. č. 289, 290, 292/1 a 292/2 v k.ú. Staré Město umístit podzemní garáže 

sloužící obyvatelům přilehlých objektů“ 
 

Diskuse: členové diskutovali nad vhodností takového vstupu v PPR, možnostech využití PG pod Novou 

scénou a většinově připouštějí uplatnění podnětu a následně případné výstavby PG a doporučují RMČ P1 

řešit kompenzaci budoucích rušených stání v ulici K. Světlé. K prověření je využití institutu plánovací 

smlouvy. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí s podnětem na změnu Územního plánu 

zóny Anenská spočívající ve vybudování podzemních garáží pod plochou dvora na pozemcích par. 

č. 289, 290 a 292/1,2, k.ú. Staré Město, Karolíny Světlé 299/12 a 1013/14 a doporučuje RMČ Praha 

1 uzavřít dohodu o kompenzaci rušených parkovacích stání v ulici K. Světlé z důvodu obsluhy 

podzemních garáží žadatele. 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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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. ÚAP obsahují rozbor udržitelného rozvoje dle požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb. – 

o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ale uživatelům chybí datová základna 

zejména demografických a socioekonomických dat za podrobnější územní jednotky než jsou městské části. 

OÚR k hlasování per rollam naformuluje text připomínky. 

 

Bez hlasování 

 

b) T. Vích požádal o informaci k záměru MČ Praha 1 na umístění kašny na Betlémském náměstí 

– informace bude podána na příští KÚR 

 

Bez hlasování 

 

c) Navržené termíny pro 1. pololetí 2021 – 21.1.(posunutý termín ze 14.1.), 11.2., 18.3., 15.4., 

13.5. a 17.6. od 16,00 

 

Bez hlasování 

 

Zápis sepsán dne: 14.12.2020 

Předáno k ověření dne: 15.12.2020 

Ověřeno dne: 14.1.2021 

 

 

V 17:30 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 21. 1. 2020 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti č. 212, Vodičkova 18 


