
Zápis č. 4 

z jednání Komise pro územní rozvoj Rady městské části Praha 1 

 

 
Datum jednání: 17. 6. 2021 (začátek: 16:00 konec: 19:00 hod) 

 

Přítomni: 

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

 

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

 

Neomluveni: - 

 

Částečná neúčast: MUDr. Votoček od 18:30 

 

Hosté ZMČ/ÚMČ P1: Mgr. L. Klečková (bod 5) 

 

Hosté: Ing. arch. R. Hubička, Ing. arch. P. Suďa, Ing. M. Kořínek (zástupci předkladatele bodu 3), Mgr. 

M. Heres (zástupce předkladatele bodu 4), Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. J. Kulíková (zástupci 

předkladatele bodu 5) 

 

Zapsal: Mgr. J. Brabec 

 

 

 

 

Program jednání: 

 
 

1) Schválení Programu jednání 

2) Schválení Zápisu z 3. Jednání dne 13.5.2021 

3) Rekonstrukce a přístavba paláce Hybernia, čp. 1037, Náměstí Republiky 3 

4) Studie umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí 

5) Dostavba areálu OD Bílá labuť, parc. č. 443, 451, 453/2 a 2341/1, k.ú. Nové Město 

6) Záměr Staroměstská brána - revitalizace hotelu Intercontinental a jeho okolí 

7) Různé – termíny jednání v 2. pololetí 2021 
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Jednání Komise bylo zahájeno v 16:00. 

Přítomno 5 členů prezenčně, 3 omluveni, komise je usnášeníschopná. 

 

1) Návrh programu jednání  

 

Předseda komise seznámil členy s návrhem programu 4. jednání KÚR.  

 

V rámci diskuse o programu podal předseda komise informaci o vývoji projektu náplavek na Smetanově 

nábřeží – po koordinaci akcí MČ a HMP bude předloženo KÚR.  

 

Na základě aktuálního usnesení ZMČ P1 k záměru Staroměstská brána bylo navrženo doplnění programu 

o tento bod. 

 

Upravený program jednání byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2) Schválení Zápisu z 3. Jednání dne 13.5.2021 

 

Upravený zápis z 3. Jednání ze dne 13.5.2021 byl schválen. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) Rekonstrukce a přístavba paláce Hybernia, čp. 1037, Náměstí Republiky 3 
 

Předkladatel: Lagerris, a.s., Náměstí Republiky 1037/3, Praha 1 

Zpracovatel: ateliér AARH – Ing. arch. R. Hubička 

Přizván: Ing. arch. R. Hubička, Ing. arch. P. Suďa, Ing. M. Kořínek 

 

„Pozemek záměru (parc. č. 484/5) je historicky spjat s existencí kláštera řádu irských františkánů 

(hybernů) a navazujících staveb, které kdysi tvořily s klášterem jeden funkční, urbanistický a 

architektonický celek. Jde o původní klášterní kostel, dnes divadlo Hybernia (stavba na pozemku parc. č. 

484/2) a samostatná klášterní budova, dnes administrativní budova Office Hybernská (stavba na pozemku 

parc. č. 484/6), která tvořila propojovací komunikační uzel mezi kostelem a Šporkovským palácem 

(objekt parc. č. 485, dnes jedna z budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Z dostupných 

historických podkladů (viz. Plán hybernského kláštera od M. Hummela, r. 1787) je zřejmé, že k areálu 

klášterních budov a kostela byly přičleněny klášterní zahrady, které byly v severní části odděleny od 

veřejných uličních prostor diagonálně vedeným oplocením (od dnešní budovy UniCredit Bank na nám. 

Republiky po severozápadní roh kláštera), na což odkazují i katastrální čísla pozemků (všechna čísla 

484). Ke zrušení zahrad došlo až v pol 19. stol. při výstavbě budovy Hlavní celnice (budova parc. č. 484/8 

a klasicistní přestavbě kláštera na budovu finančního ředitelství a kostela na hlavní celní sklad. Jako 

administrativní budova slouží objekt Paláce Hybernia dodnes. 

 

Navrhovaná stavba je plně v souladu s charakterem území, jelikož se v daném případě jedná o 

rekonstrukci stávající historické substance, bez významnějších zásahů do pohledově exponovaných fasád 

a bez zásahů do tvaru stávající střechy. K úpravám dochází pouze v parterové částí, kde budou stávající 

okenní otvory s parapety sníženy na úroveň upravené (srovnané) nivelety 1. nadzemního podlaží, budou 

odstraněna nevhodně předsazená vyrovnávací schodiště na východní straně objektu a budou vyměněna 

vrata ve stávajících průjezdech / průchodech. Z hlediska vzájemného hmotového vztahu k okolním 

budovám zůstane při vnějších pohledech vše zachováno (stávající nivelizace chodníku kolem budovy, 

podlažnost budovy, nivelety podlah budovy, okenní osovost fasád, výška hl. římsy, počet vikýřů apod.), 
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resp. mírně upraveno (dojde ke zvýšení nivelety hřebene stávající sedlové střechy o 10cm, kvůli realizaci 

nadkrokevního zateplení s cílem nepoškodit a pohledově zachovat stávající historický klasicistní krov z 1. 

pol. 19. století. 

 

Proto je nová přístavba umístěna do pozice původního čtvrtého křídla, ovšem s odtržením od stávající 

hmoty divadla (původně kostela). Tato přístavba, která plní funkci centrálního komunikačního uzlu, je 

architektonicky pojata jako prosklený blok, který vnitřní nádvoří pohledově neuzavírá a umožňuje 

průhledy na historické průčelí divadla. Nádvoří je v návrhu zastřešeno prosklenou střechou v úrovni těsně 

nad hlavní římsou, takže dosud otevřené nádvoří se stane interiérovým prostorem - centrální komunikační 

plochou. 

 

K zásadnějším úpravám dochází tedy pouze ve vnitrobloku paláce (v prostoru nádvoří), kde se uvažuje s 

realizací: 

 3. podzemních podlaží v půdorysném rozsahu nádvoří a částečně pod stávajícím objektem v 

jihovýchodním rohu objektu (pohledově se neuplatňuje) 

 prosklené přístavby centrálního komunikačního uzlu o 4 nadzemních podlažích, která bude umístěna 

na jižní straně nádvoří 

 prosklené střechy nad nádvořím v úrovni těsně nad hlavní římsou. 

 vestavěného podlaží v prostorách stávajícího krovu včetně ateliérového prosklení orientovaného 

výhradně směrem do vnitřního nádvoří. 

 

Uvedené přístavby a přestřešení nemění hmotovou kompozici v širším území, protože se při pozorování z 

přilehlých ulic a náměstí, dokonce ani při nadhledech z vyhlídkové terasy Prašné brány. 

 

Nově navrhované přístavby: 

 

Prosklená přístavba centrálního komunikačního uzlu má 4 nadzemní podlaží a je umístěna do pozice 

původního čtvrtého křídla kláštera, které bylo odstraněno klasicistní přestavbou na počátku 19. století. 

Hmota přístavby je půdorysně odtržena od stávající hmoty divadla (původně kostela). Tato přístavba je 

architektonicky pojata jako prosklený blok, který vnitřní nádvoří pohledově neuzavírá, ale umožňuje 

průhledy na historické průčelí divadla. Pozorovatel tak dokáže vnímat i původní proporce „volného“ 

vnitřního nádvoří. Navíc nasvětlením severní fasády divadla ve večerních hodinách dojde k výraznému 

optickému potlačení čirých skleněných ploch a zvýraznění původních proporcí nádvoří. 

Vzniklý meziprostor mezi prosklenou přístavbou a severní fasádou divadla je využit jako místo 

centrálního přívodu vzduchu do strojoven vzduchotechniky, jak pro objekt paláce, tak pro objekt divadla 

a zároveň jako jeden z únikových požárních koridorů obou objektů. 

Přístavba komunikačního uzlu nebude převyšovat hřeben stávajícího objektu (atika přístavby bude o 1.35 

m nižší než hřeben střechy). Střecha přístavby je navržena také v co největší možné míře jako prosklená, 

aby byly z nádvoří zachovány průhledy i na střechu divadla. 

Prosklený komunikační uzel je navržen jako jednoduchý hranol, který tvoří dominantní vertikály nosných 

ocelových sloupů v modulu 3.2 m zasklené velkoformátovým čirým sklem na plnou konstrukční výšku. 

Horizontální propojovací lávky jsou v místě přilehajícím k vnitřní fasádě zasklené čirým pochozím 

sklem, v místě před výtahy a schodištěm jsou zaskleny mléčným sklem. Horizontální nosné ocelové 

konstrukce jsou také odsazené od fasády, aby došlo k co největšímu možnému materiálovému 

„odhmotnění“ a zabezpečení průhledů na fasádu divadla. Čelo a záda výtahových šachet jsou prosklená 

(plochy rovnoběžné s fasádou divadla), boky jsou plné železobetonové stěny (plochy kolmé na fasádu 

divadla). Výtahové kabiny bude řešeny jako prosklené, včetně prosklených kabinových a šachetních 

dveří. 

 

Prosklená střecha nad nádvořím je osazena nad úroveň hlavní římsy, aby došlo k zachování původních 

kompozičních proporcí vnitřního nádvoří v co nejvyšší míře. Koncepčně je prosklená střecha pojata jako 
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architektonický novotvar vstupující do původní historické struktury se svým „dvojčetem“ – prosklenou 

přístavbou vertikálního komunikačního jádra.“ 

Doprava – stávající parkování ve vnitrobloku bude zrušeno, podzemní podlaží nebudou sloužit 

k parkování, ale budou využity jako technické zázemí (3.PP), sklady obchodních jednotek (2.PP) a 

multifunkční sál pod podlahou atria (1.PP). K obsluze objektu bude využit zásobovací příjezd k divadlu 

Hybernia a pro vlastní stání disponuje vlastník plochou za Starou Celnicí v kapacitě do 21 míst. 

 

Dotazy: 

 

Arch. Vích – dotaz k řešení parteru – proporce oken a k bezbariérovosti objektu – vysvětleny důvody 

prodloužení oken na úroveň podlahy interiéru, bezbariérový pohyb bude možný od severu z náměstí 

Republiky a západu od Obecního domu, východní vstup bude bariérový (do objektu vtažené schodiště), co 

se týče vybavenosti bezbariérovými toaletami, bude jimi disponovat každé podlaží 

  

Mgr. Kračman – dotaz na aktuální fázi záměru – požádáno o vydání územního rozhodnutí 

 

Arch. Vích – dotaz na použitý materiál a kontrast původní stavby a dostavby komunikačního jádra – 

autorský záměr architekta, který současně řeší požadavek památkové péče na průhled na fasádu divadla a 

vložení tohoto objektu (nemůže být otevřeno do dvorní části) komplexně řeší i protipožární podmínky – 

chráněná úniková cesta, neinvazivní zásahy protipožárními opatřeními v historických křídlech.  

 

MUDr. Votoček – dotaz na možnost využití zastřešeného dvora pro farmářské trhy – v programové náplni, 

která bude upřesněna po obsazení klíčovými nájemci, se počítá nanejvýš s eventovými, krátkodobými 

akcemi typu výstavy, představení, jednorázové akce nikoli se stabilním umístěním tržních míst 

 

Diskuse: 

Členové KÚR diskutovali o kontrastu použitých nových materiálů v historickém prostředí paláce a ocenili 

objemové řešení, které neexpanduje mimo stávající hřebeny střech. 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 souhlasí se záměrem rekonstrukce a dostavby 

paláce Hybernia, čp. 1037/II, k.ú. Nové Město, nám. Republiky 3, dle předložené DÚR 5/2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4) Studie umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí 

 
Předkladatel: Spolek Radecký Praha 

Zpracovatel: Ateliér Hájek 

Přizván: Mgr. M. Heres – zástupce Spolku 

 

Spolek Radecký objednal u autorů vítězného návrhu úpravy Malostranského náměstí studii umístění 

pomníku Radeckého, která posouvá hledanou lokaci z ostrůvku poblíž původního umístění na hlavní 

plochu dolního náměstí, konkrétně jižně od osy průčelí Profesního domu čp. 2 a na ose vjezdu do paláce 

Smiřických čp. 6. Mírné vyosení je reakcí na stávající platan. Socha je čelem orientována k východu 

k průčelí Malostranské besedy čp. 35, záda sousoší by tvořila neutrální fasáda Profesního domu.  

 

K diskusi je původní osazení sloupků s řetězy i zvážení soutěže na nový podstavec, zejména kvůli jiným 

podmínkám svažitosti pozemku. Výhodou vytipovaného místa je minimální kolize se sítěmi technické 

infrastruktury (pouze přeložka vedení CETIN) a potřeba najít nové místo pro základ pro vánoční strom. 
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Dotazy: 

 

MUDr. Votoček – dotaz na mandát přítomného zástupce Spolku – Mgr. Heres byl pověřen zastoupením 

předsedy Spolku arch. Bárty. 

 

Arch. Vích – komentář k umístění – za architektonicky přijatelnější považuje pozici na ostrůvku 

v blízkosti původního umístění, socha v nové poloze ztrácí monumentalitu a proti fasádě Profesního 

domu vypadá na vizualizaci malá, ideově je navržené místo nevhodné z důvodu ponechání volného 

prostoru pro demonstrace před Sněmovnou, resp. případného umístění sochy významné postavy 

symbolizující liberálně demokratickou éru republiky, existuje rovněž petice místních obyvatel za umístění 

více stromů a kašny 

  

– zástupce Spolku respektuje názor na jiné umístění, a upřesňuje, že většina dolního náměstí spadá do 

ochranného pásma PSP ČR, kde jsou demonstrace zakázány. 

 

Mgr. Kračman – dotaz zda je nutné umístění sloupů nesoucích řetěz, navržené ohrazení pomníku je 

záborem o dalších cca 60 m2 větším – Spolek na umístění sloupů s řetězy netrvá, jedná se v této chvíli o 

převzetí původního návrhu, pro umístění řetězů nesvědčí ani svažitost pozemku, která by bez odchylné 

velikosti sloupků měla vliv na jejich prověšení 

 

MUDr. Votoček – dotaz na výsledek petice za znovuumístění pomníku – odhadem bylo shromážděno 

kolem 1700 podpisů pro opětovné umístění, což je více než činí limit pro projednání v ZHMP 

 

Ing. Tabery – kdo by měl být investorem pomníku – Spolek stále doufá v dohodu s HMP, existuje i 

původní varianta, kdy by investorem základu pro podstavec byla MČ P1, nicméně z usnesení na podporu 

umístění sochy č. UR20_0851 ze dne 21.7.2021 byl tento požadavek vypuštěn 

 

Ing. Tabery – vzhledem k významu Radeckého v dnešním 21. století nevadí případný pokles účinku 

majestátního vyznění umístění, nevadí ani mírně provokativní pootočení k Tomášské ulici, tedy směrem 

k PSP ČR, ohrazení řetězem není na místě 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje na základě prezentované studie 

umístění pomníku Radeckého (Ateliér Hájek, 5/2021) obnovení jednání mezi MČ P1 a HMP. 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1 

Návrh nebyl přijat 

 

 

5) Dostavba areálu OD Bílá labuť, parc. č. 443, 451, 453/2 a 2341/1, k.ú. Nové Město 
 

Předkladatel: Transakta a.s., Lodžská 399/26, 180 00 Praha 8 

Zpracovatel: TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 

Přizván: Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. J. Kulíková 

 

 

Projekt řeší stavby v areálu obchodního domu a hotelu bílá Labuť, který se rozkládá mezi ulicemi 

Na Poříčí a Biskupská. Obchodní dům Bílá labuť je jeden z nejvýznamnějších objektů české 

funkcionalistické architektury. Od progresivní architektonické koncepce až k interiérům na vysoké 

řemeslné a stavební úrovni, včetně nejmodernějšího technického vybavení, dokázala řada našich firem 

odevzdat dílo, které mohlo konkurovat tehdejším světovým špičkám německým, holandským či 

pařížským. Bohužel, z původního interiéru se nedochovalo téměř nic, veškerý mobiliář byl 

odstraněn včetně parket ze všech podlaží. 
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Ve stejném urbanistickém rozvrhu byly před 2. světovou válkou připravovány i administrativní objekty 

a objekty pro ubytování zaměstnanců Obchodního domu Bílá Labuť. Kompozice prostorového řešení 

proto na tento záměr, potažmo na charakter okolní zástavby přímo navazuje. Nový administrativní 

objekt je situován tak, aby zaplnil plochu při několikapatrové hraniční zdi sousedního objektu, směřuje 

orientačně od severu k jihu, kolmo k ulici Na Poříčí, respektive rovnoběžně s objekty na sousedních 

parcelách. Svým půdorysem je objekt odvozen od připravené parcelace, svým měřítkem a zejména 

proporcí posledních ustupujících podlaží je pak navržen tak, aby integrálně doplnil chybějící zástavbu. 

Skutečnost, že na místě byla zástavba obdobného rozsahu uvažována, dokládá i povaha sousedících 

objektů a štítových zdí, převážně holých bez oken, místy s malými okny vzniklými živelně v průběhu 

druhé poloviny minulého století. 

 

Také druhý stavební objekt je koncipován tak, aby celou lokalitu a charakter vnitrobloku doplnil a 

sjednotil. Jedná se o zastřešení a úpravu manipulačního dvora umístěného na úrovni prvního 

podzemního podlaží. Projekt vychází právě ze zmíněné, výjimečně zachovalé zahrady fary, kterou 

opticky rozšiřuje nově vzniklým pobytovým prostorem atria na obdobné výškové úrovni. Nově vzniklý 

prostor propojuje pasáže obchodním domem do ulice Na Poříčí a dále do ul. Biskupská, je navržen jako 

místo s pobytovým městským parterem, zpevněnými plochami a zelení. 

 

Nástavby ustupujících podlaží na vlastním objektu obchodního domu Bílá Labuť se výškově podřizují 

dominantní historické budově s věží, komunikačně samostatně obsloužené novými výtahy při severní 

fasádě do dvora. 

 

Celý areál je nově doplněn o parkovací kapacity v nevyužitých suterénech obchodního domu při 

zachování stávajícího vjezdu z ulice Biskupské. S realizací stavebního záměru tak vznikne 72  

parkovacích stání (nyní cca 30 stání ve vnitrobloku) pro návštěvníky – 49 v 2.PP i zaměstnance a nájemce 

– 23 v 1.PP. 

 
Celková stávající užitná plocha areálu činí 20 435 m2, navrhovaná potom 27 414 m2. 

 

Dotazy: 

 

Mgr. Kračman – dotaz na vývoj projektu a zpracování studie zastínění směrem k objektům JZ směrem – 

v 6/2021 bylo zahájeno územní řízení po zhruba 5 letech projednávání s orgány památkové péče, DÚR 

byla doplněna o stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu 

 

Arch. Vích – dotaz na prezentaci řezů, kvůli znázornění proporce dvorků a zastínění uliční fronty 

v Biskupské nástavbou - prezentováno 

 

L. Klečková (host ÚMČ P1) – dotaz na obsluhu PG a celkové zklidnění lokality – nově budováno cca 42 

stání (nyní cca 30) s příjezdem rampou z Biskupské, dopravní obsluha byla potvrzena závazným 

stanoviskem ODOP, rozdělení na veřejná a neveřejná 49/23, zatím se počítá s úpravou ulice Na Poříčí 

bez zásahu do jízdních směrů (pouze v části sdílení jízdního pruhu s tramvají), v delším horizontu je 

připravováno zneprůjezdnění úseku Havlíčkovy od křižovatky s ulicí V Celnici po Hybernskou, které má 

potenciál ulici Na Poříčí zklidnit výraznějším způsobem 

 

L. Vosečková – dotaz, zda dojde k zastínění farní zahrady – investor je v kontaktu se zástupci farního 

úřadu mj. kvůli podzemním nádržím částečně pod pozemkem zahrady, podmínky PSP odstupů navržená 

novostavba splňuje, úpravou stávajícího zásobovacího dvora dojde k rozšíření pobytové plochy, byť 

oddělené zdí 
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Diskuse: byla zhodnocena východiska z konceptu RP Petrská vůči navrženému objemovému řešení, i 

zvolená funkce, která neobsahuje bydlení trvalejšího charakteru, byť se jedná v lokalitě o typický funkční 

prvek. 

 

Komise územního rozvoje Rady MČ P1 nesouhlasí s navrženým objemem dostaveb vzhledem ke 

stávající vysoké míře zastavění. 

 

Hlasování: 

Pro: 2 Proti: 1 Zdržel se: 2 

Návrh nebyl přijat 

 

Závěr: Komise územního rozvoje Rady MČ P1 doporučuje jednat o možnosti změny alespoň části z 

uvedených komerčních funkcí ve prospěch funkce bytové. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6) Záměr Staroměstská brána – revitalizace hotelu Intercontinental a jeho okolí 
 

Předkladatel: WIC Prague a.s., nám. Curieových 43/5, 110 00 Praha 1 

Zpracovatel: TaK Architects s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 

 

Dne 11.6.2021 bylo oznámeno rozhodnutí o umístění stavby nazvané Staroměstská brána – stavební 

úpravy objektu čp. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí. Úkol z usnesení ZMČ č. UZ21_0211 z 9.2.2021 

ukládá starostovi MČ Praha 1 svolat jednání ZMČ P1 neprodleně po vydání územního rozhodnutí 

k tomuto záměru. Proto byl na jednání ZMČ P1 dne 16.6. zařazen bod k záměru Staroměstská brána a 

přijato usnesení č. UZ21_0281 ze dne 17.6.2021, kde ZMČ bere na vědomí vydané rozhodnutí, trvá na 

podaných námitkách a ukládá RMČ P1 odvolat se proti územnímu rozhodnutí, přičemž text odvolání 

bude před schválením RMČ P1 projednán v KÚR. 

 

Diskuse: vzhledem k těsné časové návaznosti jednání ZMČ, KÚR a plánovaného jednání RMČ před 

koncem lhůty pro odvolání (materiál do 25.6.) budou členové KÚR vyzváni k účasti na formulaci 

odvolání, zaslané reakce budou součástí materiálu nebo podkladem pro RMČ. Členové KÚR požádali o 

rozeslání usnesení UZ21_0281 ze dne 17.6.2021, textu podaných námitek dle přílohy usnesení 

UR21_0196 ze dne 23.2.2021, textu rozhodnutí o umístění stavby a textu návrhu odvolání. 

 

Bez hlasování 

 

 

7) Různé – termíny jednání v 2. pololetí 2021 

 

Na druhé pololetí roku 2021 jsou navrženy následující termíny – čtvrtek od 16:00 – 16.9., 14.10., 11.11. a 

9.12.. Přítomní členové s návrhem souhlasí, termíny budou ještě ověřeny nepřítomnými členy komise e-

mailem. 

 

Bez hlasování 

 

 

V 19:00 bylo jednání komise ukončeno. 
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Zápis sepsán dne: 25.6.2021 

Předáno k ověření dne: 28.6.2021 

Ověřeno dne: 15.7.2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu       předseda komise: 

 

Ing. Karel Tabery       Mgr. Filip Kračman 

 

 

 

 

 

POZOR !!! 

Příští komise se koná ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:00 hod.  

v Jednací místnosti v pasáži ÚMČ, Vodičkova 18 


