
Zápis č. 3 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 13. 5. 2021 (začátek: 16:00 konec: 18:00 hod) 

 

Přítomni: 

Mgr. F. Kračman, Ing. K. Tabery, MUDr. J. Votoček, Ing. R. Höhne, Ing. arch. J. Kučera, Mgr. D. Merta  

 

Omluveni: Mgr. L. Vosečková, PhD., Ing. arch. T. Vích 

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: Ing. arch. J. Kučera (16:00-17:00) 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1:  
 

Hosté: Ing. arch. R. Kolařík, Ing. L. Kroužilová, M. Brlík MSc. (zástupci předkladatele bodu 2) a Ing. arch. 

K. Koutský a Z. Kotlářová (zástupci předkladatele bodu 3) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 2. Jednání dne 18.3.2021 

3) Ostrov Štvanice 

4) Celková rekonstrukce objektu Vítězná 550/8, Praha 1 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 5 členů prezenčně, 1 pozdější příchod, 2 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 3. jednání KÚR. Vzhledem k naplánovanému 

začátku jednání online prezentace k Ostrovu Štvanice byl bod schválení zápisu z 2. jednání KÚR zařazen 

na konec jednání. 

 

Upravený program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Ostrov Štvanice 
 

Předkladatel: HMP 

Zpracovatel: RKAW s.r.o. 

Přizván: zástupce IPR – Ing. L. Kroužilová, , zástupce zpracovatele – Ing. arch. R. Kolařík 

 

V roce 2013 byly vyhlášeny výsledky soutěže o návrh řešení využití a rozvoje ostrova Štvanice. Porotou 

vybraný návrh ateliéru RKAW s.r.o. je nyní podkladem k široké diskusi o budoucnosti ostrova. Do konce 

roku 2021 by měl vzniknout Manuál vize ostrova, který poslouží k vypracování podrobnějších 

projektových dokumentací. Cílem rozběhnutého participačního procesu s různými okruhy uživatelů a 

institucionálních účastníků je získat představu o možných scénářích rozvoje. 6.5.2021 se uskutečnilo první 

projednání s dotčenými městskými částmi, kde bylo mj. otevřeno téma propojení Ostrova Štvanice lávkou 

s nábřežím Ludvíka Svobody na území Prahy 1. 

 

Téma tzv. lávky na Štvanici bylo samosprávou poprvé pojmenováno v rámci shromáždění podnětů 

k tehdejšímu Konceptu ÚP 2009, a sice na základě usnesení ZMČ P1 č. UZ08_0187 ze dne 18.3.2008. 

Podnět definuje koridor pro pěší lávku zhruba od osy vyústění Holbovy ulice do nábřežní komunikace po 

východní okraj areálu bývalé elektrárny. 

 

Po ukončení pořizování Konceptu 2009 byl podnět zopakován v požadavcích MČ P1 pro zadání tentokrát 

již Metropolitního plánu, a sice na základě usnesení UZ13_0442 ze dne 14.5.2013, formou prověření 

možnosti nového pěšího spojení západní kosy ostrova s prostorem tehdy nového parku Lannova. V návrhu 

nového Metropolitního plánu (2018) se nicméně propsala zřejmě technicky vhodnější varianta vedená v ose 

ulice Stárkova kolmo přes tok Vltavy k břehu Štvanice u dnešního bikeparku. 

 

Zástupci IPR členům komise vysvětlili participační proces směřující k vytvoření Manuálu vize ostrova a 

arch. R. Kolařík představil vstupní rozvahu, která vychází se shromážděných informací, zejména 

nejrůznějších průzkumů. Vstupní rozvaha z konce roku 2020 přímo nepočítá s umístěním lávky spojující 

Štvanici s Prahou 1, začleňuje pouze připravovanou lávku HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem. Pro 

přístupy na Prahu 1 je nyní vyčleněn prostor Hlávkova mostu, který rovněž projde rehabilitací. V případě 

dalšího propojení lze předpokládat navýšení pěší či cyklistické zátěže ostrova, což může být i v rozporu 

s některými možnými scénáři rozvoje. Vzhledem k tomu, že občané Prahy 1 budou mít přístup vždy zajištěn 

po Hlávkově mostě, je žádoucí řešit i finální podobu předpolí, která dle informací architekta není dosud 

schválena. 

 

Zpracovatel vstupní rozvahy se v případě podpory ze strany MČ P1 přiklání k možnosti zadání technické 

vyhledávací studie, která by ověřila vůbec reálnost podnětu na novou lávku mezi ostrovem a nábřežím na 

straně MČ P1.  
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V diskusi členové komentovali stav příprav rekonstrukce ostrova. V rámci tématu nové lávky považují za 

žádoucí získat stanovisko dopravních odborníků, nejlépe prostřednictvím Komise pro dopravu. 

 

Požadavek na tajemníka komise zajistit rozeslání prezentace všem členům komise a zástupcům dopravy na 

ÚMČ P1. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje RMČ P1 vyžádat si stanovisko Komise 

pro dopravu.  

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Celková rekonstrukce objektu Vítězná 550/8, Praha 1 

 
Předkladatel: LEONARDO s.r.o., Maiselova 59/5, Praha 1 

Zpracovatel: P6PA+architects, Podskalská 6, Praha 2 

Přizván: zástupce zpracovatele – Ing. arch. K. Koutský, Z. Kotlářová 

 

Vlivem dlouhodobější neúdržby došlo k degradaci vnitřních prostor, fasád i střechy objektu, proto 

investor přistupuje k celkové rekonstrukci. 

 

V rámci rekonstrukce bude původně bytový objekt rehabilitován s ponecháním bytové funkce od 2. NP 

s prostorově většími jednotkami zcela, v rámci 1.NP částečně (cca 18 BJ). Parter bude doplněn o 

nebytový prostor restaurace s novým vstupem z ulice Všehrdova, mimo nárožní rizalit. Pod objektem 

bude umístěn APS s kapacitou 17 PS a příjezdem po sklopeném chodníkovém obrubníku z Všehrdovy 

(povolení ODOP). Do úrovně uličního objektu ve Vítězné bude dostavěno i uliční křídlo (zvednutí 

hřebene střechy o cca 1,5m). Nově je pojat nárožní akcent formou věžičky, který se v lokalitě objevuje 

např. i v podobě zvýšené nárožní atiky. Návrh nových fasád vychází z historických vzorů.  

 

Diskuse:  

 

Arch. Kučera rozporoval přínos historizujícího nárožního akcentu a doporučil jej nerealizovat touto 

formou (umístění moderního tvaru není akceptovatelné orgány památkové péče), dále upozornil na 

různou nivelitu stávajících dvorů, kde rozdíl bude dále mírně navýšen uložením stropní desky APS. 

Navrhl dílčí hlasování o nerealizaci věžičky. 

 

Ing. Tabery zhodnotil umístění a tvarosloví ateliérových oken v rámci střešního pásu, nicméně dle 

vyjádření projektanta byly navrženy v souladu s památkovou metodikou a odsouhlaseny 

 

Mgr. Kračman požádal o informaci k zajištění chodníkového přejezdu a zásahu do stávající modré zóny 

před objektem – přejezd povolen, dojde ke zrušení 1-2 PS v ulici dle rozhledových poměrů. 

 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí s celkovou rekonstrukcí a nástavbou 

objektu čp. 550, k.ú. Malá Strana, Vítězná 8 pro bytové účely.  

 

Hlasování: 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje nerealizovat nárožní akcent formou 

věžičky. 

 

Hlasování: 

Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se: 0 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

4) Schválení zápisu z 2. Jednání KÚR ze dne 18.3. 2021 

 

Ostatním členům komise byly rozeslány úpravy zápisu, které navrhl Ing. Tabery a Ing. arch. T. Vích. Po 

vysvětlení způsobu úprav byly navrženy jako součást zápisu ke schválení. 

 

Upravený zápis z 2. Jednání KÚR byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0 

 

V 18:00 bylo jednání komise ukončeno. 

 

 

 

Zápis sepsán dne: 21.5.2021 

Předáno k ověření dne: 25.5.2021 

Ověřeno dne: 17.6.2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti č. 212 nebo v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18 


