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Doplnění odvolání proti Rozhodnutí č.j. UMCP1 045316/2016 (Spis. Zn. 

S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc.117/1,2; 2336) Úřadu městské části Praha 1 odboru 

výstavby, kterým byla umístěna stavba nazvaná „Bytový dům se službami Růžová“  

Vážení, 

Na základě Vaší výzvy k doplnění podaného odvolání Klubu Za starou Prahu z 6. 4. 2016 

proti dosud nepravomocnému územnímu rozhodnutí ÚMČ Praha 1, odboru výstavby č.j. 

UMCP1 045316/2016, Spis. Zn. S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc.117/1,2;2336 

uvádíme v následujících bodech toto  

doplnění odvolání. 

1. Stabilizované území 

Stavební záměr se nachází na území, které je z hlediska možností rozvoje v platném územním 

plánu charakterizováno jako stabilizované. Na stabilizovaném území je připuštěno pouze 

zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další 

rozsáhlé stavební činnosti. Stavební úřad přesto připustil zástavbu, která zásadně mění 

charakter lokality a svou povahou popírá výše citované zásady stabilizovaného území. Opírá 

se přitom o chybné vyhodnocení parcely jako proluky. Jak dokládáme v dalších bodech 

našeho odvolání, nejedná se o zástavbu proluky, ale o zástavbu doslova „na zelené louce“.   

2. Proluka 

Přestože se vzhledově parcela v Růžové ulici, na níž má být bytový dům umístěn, podobá 

proluce, definici proluky neodpovídá. Ve všech známých definicích proluk, např. v metodické 

pomůcce na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je totiž uvedeno, že prolukou se rozumí 

řadová stavební parcela, která z nejrůznějších důvodů zůstala nezastavěna, ačkoliv ostatní 

budovy v řadě postaveny byly. Tento charakter ovšem parcela, o níž se nyní jedná, nemá a ani 

mít nemůže. Jde totiž o historickou zahradu náležející k Jindřišské faře, staletou historickou 



zahradu mimořádného urbanistického a památkového významu, kterou zdůrazňuje i platný 

územní plán plovoucí značkou „zeleň vyžadující zvláštní ochranu - památkového významu“. 

Tuto skutečnost stavební úřad ve svém rozhodování vůbec nevzal v potaz a v odůvodnění 

svého rozhodnutí se s touto zákonnou skutečností nevyrovnal. 

3. Význam historické zahradní plochy 

Význam této zahradní plochy ovšem nespočívá v hodnotě současné dochované zeleně či ve 

výskytu nějakých významných přírodních prvků, ale v existenci této zahradní plochy 

samotné. Jedná se o zcela výjimečné nikdy nezastavěné zahradně využité přírodní území, tedy 

o unikátně dochované středověké reziduum původní struktury ploch, které je na území 

Nového Města neopakovatelné. S vědomím této skutečnosti a ochrany nezastavitelnosti dané 

zahradní lokality byla do současného územního plánu z podnětu orgánů státní památkové 

péče umístěna jeho zpracovateli plovoucí značka „zeleň vyžadující zvláštní ochranu - 

památkového významu“. Nerespektování této skutečnosti stavebním úřadem i závazným 

stanoviskem OPP MHMP je ignorancí zákonné normy - platného územního plánu hl. m. 

Prahy i statutu Pražské památkové rezervace a rezervace Světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO..  

4. Důkazy o historické nezastavěnosti parcely 

V našem odvolání z 6. 4. 2016 jsme podali důkazy o tom, že parcela dosud nikdy nebyla 

zastavěna, prostřednictvím výřezů Jüttnerova plánu z roku 1816 a stabilního katastru z roku 

1844. K našemu překvapení jsme při studiu podkladů narazili v závazném stanovisku Odboru 

památkové péče MHMP čj. S-MHMP 692415/2015 z 14. 9. 2015 na tvrzení, které se snaží 

tezi o dosud nikdy nezastavěné parcele vyvrátit a obhájit tak vůči stavebnímu záměru 

souhlasný názor tohoto orgánu státní památkové péče. Ve skutečnosti však jen dokládá 

politováníhodně nekompetentní odborné znalosti stavební historie Prahy. OPP MHMP 

v polemice s názorem pražského pracoviště NPÚ na straně 7 a 8 zmíněného dokumentu uvádí, 

že NPÚ „pomíjí existenci Huberova plánu z roku 1764…, z něhož vyplývá, že zahrada tehdy 

měla podstatně menší plochu, než nynější zahrada, neboť pozemek byl v poměrně značném 

rozsahu zastavěn, a to i v jeho části přilehlé k ulici Růžové…“ Ze situace Huberova plánu pak 

zpracovatel závazného stanoviska OPP MHMP dokonce vyvozuje, že koncepci nově 

navrženého domu “lze mít i za jakousi reminiscenci na situaci historické zástavby a zahrady 

zachycené na tzv. Huberově plánu z r. 1764“ 

Pohled na Huberův plán Prahy z roku 1769 však ukazuje zcela jinou skutečnost.
1
 Plán, a to 

jak jeho varianta půdorysná, tak perspektivní, patří do skupiny plánů, které vznikaly primárně 

jako umělecká veduta města, prioritou byl výtvarný účinek díla, nikoliv jeho absolutní 

přesnost. V rámci toho přístupu byl Huberův plán komponován do originálního formátu, 

v němž se severojižní a východozápadní osy města kříží jako diagonály obrazu. Aby tuto 

                                                           
1
 Veškeré informace v tomto odstavci našeho textu lze ilustrovat na zveřejněných plánech Prahy, včetně plánu 

Huberova i Hergetova, na mapovém portálu Historického stavu AV ČR http://towns.hiu.cas.cz/p_prehled.php 

 

http://towns.hiu.cas.cz/p_prehled.php


kompozici mohl autor dodržet a zároveň zobrazit celé tehdejší město, musel učinit řadu 

drobných prostorových korekcí a zkreslení. Shodou okolností byl takto postižen východní 

okraj Nového Města: aby se totiž do formátu plánu vešel ostrov Štvanice, musel být 

severovýchodní krajní bod plánu města posunut oproti skutečnosti mírně k jihu a vějířovitě se 

rozevírající pás novoměstské zástavby mírně plošně redukován. Redukce byla pochopitelně 

provedena tím nejšetrnějším způsobem k zobrazené zástavbě, tedy na úkor volných 

vnitroblokových a zahradních ploch, nikoliv redukcí domů a objektů. Takto došlo i k 

„zdrcnutí“ pozemků v okolí Jindřišské fary. Zkreslení Huberova plánu, o kterém hovoříme, je 

dobře patrné i při porovnání s jakýmkoliv z přesně zaměřených a zakreslených historických 

plánů, např. když srovnáme úhel, který spolu svírají osy ulice Jindřišské a Senovážného 

náměstí, nebo tvar a rozměry bloku východně od kostela sv. Jindřicha, který je na Huberově 

plánu deformován nejvýrazněji. Navíc při srovnání Huberova plánu s jen o málo 

mladším plánem Hergetovým z roku 1791, tedy vzniklým o pouhých 22 let později, který 

zakreslil městskou strukturu bez deformací, zjišťujeme, že objemy zástavby a počet budov 

v okolí Jindřišské fary jsou totožné. Tedy na Huberově plánu není dokumentována žádná 

zástavba navíc, žádné domy, které na tom místě v Huberově době byly a pak opět náhle 

zanikly, jak se domnívá ve své povrchní úvaze autor závazného stanoviska OPP MHMP. 

 Vzhledem k výše uvedeným závažným skutečnostem, které dokládají možné 

poškození přírodního, krajinného i historického rázu hlavního města Prahy, a to v rozporu 

s dikcí platného územního plánu Prahy a dalšími předpisy, Vás žádáme, abyste napadené 

územní rozhodnutí zrušili a parcele potvrdili statut chráněné zahradní plochy. 

 V souladu s § 149, odst. 4 správního řádu žádáme o přezkoumání závazného 

stanoviska OPP MHMP. 

 

 

 

S pozdravem 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v. r.   PhDr. Kateřina Bečková, v.r.  

Místopředseda Klubu Za starou Prahu  Předsedkyně Klubu Za starou Prahu 

 

 

 

   Klub Za starou Prahu, z.s.; IČO: 00443531 

  Mostecká 1, 118 00 Praha 1, ID DS: ny4e65u 

  E-mail:. zastarouprahu@seznam.cz, www.zastarouprahu.cz 

  Návštěvní hodiny: středa 15-17,30 hod., tel. 257 530 599  
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Příloha: Srovnání objemu zástavby na Huberově plány Prahy z roku 1769 a na Jüttnerově 

plánu z roku 1816. Počet a rozmístění domů je shodné. Z prostorově redukovaného zobrazení 

Huberova plánu, z něhož zmizela i plocha hřbitova kolem kostela sv. Jindřicha, nelze 

vyvozovat, že parcela historické zahrady Jindřišské fary byla již v minulosti zastavěna.    

 

 

 


