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Zapsala:
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Ověřil:
Ing. arch. Jiří Musálek, předseda Sboru expertů
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Program


Rekonstrukce  a přístavba dvorního objektu
Čp. 89, k.ú. Staré Město, Platnéřská 11, Praha 1 
MHMP 241311/2005
Vyřizuje: Ing. Zídková

Rekonstrukce hotelu Rocco-Forte
Čp. 28/III, 30/III, 32/III,33/III, k.ú. Malá Strana, Josefská 8, Letenská 22,20, 18, 14, 12, Praha 1
MHMP 183273/2005
Vyřizuje: Ing. Půlpánová

Oprava Hlávkova mostu
k.ú. Holešovice
MHMP 217765/2005
Vyřizuje: Ing. Dolečková

Přístavba  hotelu Intercontinental 
Čp. 43, k.ú. Staré Město, nám. Curierových 5, Praha 1
MHMP 153713/2005
Vyřizuje:Ing.Zídková

Vestavba prosklené konferenční místnosti na úroveň stávající terasy a pavlače v 1. patře
Čp. 151,  kú. Nové Město, V Jirchářích 10, Praha 1
MHMP 238673/2005
Vyřizuje:Ing.Zídková

Rekonstrukce a nástavba
Čp. 753, k.ú. Holešovice, Ovenecká 1, Praha 7
MHMP 247634/2005
Vyřizuje: Ing.arch. Müllerová

Různé
Vokovický dvůr



1.
Identifikace objektu:
čp. 89, k.ú. Staré Město, Platnéřská 11, Praha 1 


Předmět jednání: 
rekonstrukce  a přístavba dvorního objektu domu čp. 89, k.ú. Staré Město, Platnéřská 11, Praha 1

Číslo jednací:
MHMP 241311/2005

Vyřizuje:
Ing. Zídková

Přizváni:
Ing. Hajný

Dokumentace:
rekonstrukce bytu pro účely plastické chirurgie, zpracoval Ing. Robert Hajný, 10/2005

Předmět jednání:
přestavba a dostavba části objektu na kliniku plastické chirurgie (jedná se 
o ambulantní lékařské ošetření s možností několikadenní pooperační hospitalizace). Pro potřeby nového provozu má být využíván celý půdorys 2.NP, dále je navrženo rozšíření plochy kliniky směrem do dvora, pomocí patrové nástavby na dvorním jednopodlažním objektu. Nové zařízení bude využívat stávající výtah v objektu, prostory budou nuceně větrány 
a klimatizovány.

Navrhované stavební úpravy:
Uliční objekt
	dispoziční změny, spojené se změnou užívání, spočívající ve vybourání části stávajících příček (včetně statického zabezpečení ponechávaných konstrukcí), úpravě otvorů (např. ubourání parapetu okna do dvora pro vstup do dvorní části kliniky), provedení nových dělicích sádrokartonových příček a podhledů v uličním i dvorním traktu 

demontáž většiny stávajících uměleckořemeslných prvků (truhlářské výplně otvorů, vestavěné skříně, intarzované sokly a další), dvojitá okna a dvoje vchodové dveře ponechány stávající (oprava a nátěr), ostatní vnitřní dveře a další prvky budou buď upraveny a přemístěny do nové polohy nebo uskladněny k budoucími použití (zpětné osazení intarzovaného obkladu stěn do nové dispozice)
stávající dřevěné vlýskové podlahy ve vstupním prostoru mají být ponechány (oprava), provozní místnosti včetně hygienického zázemí budou mít na podlahách antistatické PVC nebo keramickou dlažbu. 
Dvorní přístavek
	jednopodlažní nástavba na většině půdorysu (tvárnice YTONG), 
s ponecháním části ploché střechy na stávající úrovni pro vytvoření ochozu, litinové ochranné zábradlí bude ponecháno na místě (repase)

prodloužení zděných větracích průduchů z restaurace v přízemí nad novou úroveň přístavby 
nová plochá střecha na nástavbě (sklon střechy realizován pomocí dřevěné tesařské konstrukce, krytí živičnými pásy) s přesahem nad ochoz, na střeše celkem 3 kusy střešních oken Velux
odstranění stávajících izolačních vrstev ploché střechy až na stávající nosnou konstrukci, vyztužení stropu pro nové zatížení
vnitřní příčky a podhledy sádrokartonové, podhledy markýzy nad ochozem z desek Cembrit
antistatické PVC nebo keramická dlažba na podlahách, na ochozu mrazuvzdorná dlažba
nová svislá okna dřevěná s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné obložkové
nátěr fasády přístavku v odstínu dle hlavního objektu, klempířské prvky v barvě fasády. 
Instalace
horizontální rozvody ZTI napojeny na stávající domovní stoupačky, vytápění etážové pomocí plynového kotle (přívod vzduchu z dvorní fasády, odtah do světlíku), VZT jednotky zavěšeny na dvorní fasádě v části nad průjezdem (odtah vzduchu do okenního otvoru dvorní fasády), elektrorozvody s napojením na stávající, slaboproudé rozvody doplněny systémem EPS 
a EZS.

Stanovisko NPÚ:
zpracováno odborné vyjádření NPÚ č.j. 16451/2005/a/R ze dne  2.1.2006,  návrh vyloučený z důvodů :

Čp. 89 je čtyřpatrový řadový dům, postavený roku 1897, s výraznými stavebními úpravami po roce 1920. Dům vznikl s novou parcelací, realizovanou v rámci zásadní urbanistické asanace části historického centra města na přelomu 19. a 20. století. Celkový výraz uličního průčelí s tříosým arkýřem je eklektizující, se změnou tvarosloví po jednotlivých podlažích až k okapové římse nad vlysem. Stavebně technický stav domu je dobrý, ve veřejných prostorách se dosud zachovala řada cenných uměleckořemeslných prvků a povrchů (vrata do dvora, schodišťový prostor se štukovou výzdobou, obkladem stěn z umělého mramoru, původním zábradlím a teracovými povrchy podest a chodeb, stylovými vstupními dveřmi do bytů, dvojitými tabulkovými okny 
a dalšími hodnotnými prvky). V eklektickém stylu, používajícím prvky secese, baroka i rokoka, je bohatě vybaven i stávající byt v 1.patře, v jehož prostorách má být zřízena klinika plastické chirurgie – jedná se především o atypické truhlářské výplně (dveře) s profilovanými obložkovými zárubněmi, doplněné dřevěnými zdobnými nadpražími nebo prosklenými půlkruhovými nadsvětlíky, dřevěná deštění otvorů 
(v uličním traktu doplněná ještě zdobnou mříží v nadpraží), zabudované skříně s plnými, zrcadlovými nebo síťovanými dvířky, intarzované obklady soklových částí stěn nebo dvířek skříní,  dekorativní kryty radiátorů. Stěny a strop (včetně prostor v arkýři) jsou zdobeny štuky. 
Předložený návrh zcela ruší původní dispoziční řešení, nově člení půdorys na drobné prostory bez ohledu na charakter stavby (kvalitní historizující architektura). Navrhovaná změna využití zároveň ruší téměř všechny architektonické a uměleckořemeslné prvky a povrchy, což v důsledku způsobí nevratné poškození původního vzhledu stavby se zachovaným dobovým interiérem. Z těchto důvodů nelze s navrhovaným řešením souhlasit, požadujeme naopak rehabilitaci řešených prostor. Z hlediska památkové péče nelze souhlasit ani s uvažovanou patrovou nástavbou na dvorním objektu, další zahušťování zástavby 
ve vnitrobloku je již nežádoucí. Území Pražské památkové rezervace je pod plošnou památkovou ochranou, kromě uličních fasád a střešní krajiny jsou chráněny i prostory vnitrobloků a vnitřních dvorů, neboť i tyto části města tvoří nedílnou součást historické zástavby. 
Stavební činnost v rezervaci upravuje nařízení vlády č.66 ze dne 21.7.1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, § 3, odst.1, písmeno a/, kde se kromě jiného praví, že veškeré úpravy objektů, které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty, dotýkající se vnitřní a vnější architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných 
a dokumentárních funkcí.

Diskuse:
Členové Sboru se seznámili s předloženým projektem a doloženou dokumentací. Bylo diskutováno napojení pláště.

Usnesení:
Zvednutí napojení nad rovinu oken je podmínkou pro akceptování předloženého návrhu.

Hlasování:
Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (7 členů).


2.
Identifikace objektu:
28/III,29a30/III,32/III,33/III, k. ú. Malá Strana, Josefská 8, Letenská 22,20,18,14,12,Praha 1

Předmět jednání:  
Využití části kláštěra augustiniánů – hotel Rocco – Forte

Číslo jednací:
MHMP 183273/2005

Vyřizuje:

Ing. Půlpánová

Přizváni:

Dokumentace:
Architektonická studie

Předmět jednání:

Využití části kláštera a přilehlých budov na hotelový komplex. Stavební úpravy objektů. Č.p. 32 – vybourání barokní stěny a posunutí směrem do dvora, snesení klasicistního a barokního schodiště,snesení části obvodového renesančního zdiva. Č.p. 33 – průraz renesanční klenbou pro výtah, snesení renesanční zdi, snesení barokního schodiště, zásahy do středověkých  substrukcí, odstranění stávajících dveřních prvků,umisťování vikýřů.

Stanovisko NPÚ:
Stanovisko č.j. 12566/2005 – návrh je realizovatelný za podmínek

Požádáno 20. 12. 2005 o stanovisko NPÚ v termínu do 23. 9. 2005. NPÚ požádalo o prodloužení lhůty do 31. 10. 2005. Stanovisko bylo vydáno dne 6. 12. 2005 a na MHMP OKP dne 19. 12. 2005. Areál je ve velmi špatném stavu, tudíž návrh dalšího stupně při zapracování podmínek je možné.

Diskuse:
Sboru expertů byla představena architektonická studie projektu. Členové by uvítali setkání přímo v areálu objektu. Přizvaný dr. Štulc připomněl výsledky jednání komise na Národním památkovém ústavu, územního pracoviště v Praze.
Diskutovány byly jednotlivé detaily navrhovaných úprav v projektu, obzvláště zastavěné plochy ve dvorech, vikýře, rehabilitace jednotlivých částí objektů apod.
Všechny studie a dokumentace budou k dispozici u Ing. Půlpánové (č. dv. 220, telefon: 236 003 221, e-mail: michaela.pulpanova@cityofprague.cz), kde si je budou moci členové sboru zapůjčit a prostudovat.

Usnesení:
Sbor expertů požaduje dopracování kompletní dokumentace a studií. Jednání o předloženém projektu proběhne na příštím jednání Sboru expertů, které se uskuteční na místě augustiniánského kláštera (ve čtvrtek 2. března 2006 v 15.00 hod).

3. 
Identifikace objektu:
Hlávkův Most, Holešovice

Předmět jednání:  
oprava mostu

Číslo jednací:
217765/05/Haj

Vyřizuje:
ing. Dolečková

Přizváni:
Ing. Jan Křížek CSc.

Dokumentace:
06/05 – projektová příprava pro územní řízení – PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, Ing. Jan Křížek CSc.

Předmět jednání:
Předmětem předložené dokumentace je návrh na opravu a přestavbu 7 mostních objektů různého konstrukčního uspořádání Hlávkova mostu.

Stanovisko NPÚ:
žádost na NPÚ – 24.10.2005
vyjádření NPÚ – 23.12. 2005
vyřizoval – PhDr. Maták

Návrh ze strany NPÚ vyloučený – záměr likvidace části mostu jako významné kulturní památky a její nahrazení zcela odlišným novotvarem je z hlediska režimu památkové ochrany v této lokalitě nepřijatelná. Předložený návrh opravy Hlávkova mostu je v rozporu se zněním §9, 
o ochraně a užívání kulturních památek, zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, přičemž návrh byl posouzen jako vyloučený ve smyslu §32, odst. 2, písm. g téhož zákona.


Diskuse:
Sbor byl podrobně seznámen se současným stavem mostu a s technickými detaily navrhovaného projektu. 
Jedno travé by mělo být ponecháno autentické. Nutnost vyžádat si restaurátorské záměry a podrobnější dokumentaci.




Usnesení:

Nový most by měl respektovat architekturu Janákova mostu z roku 1912 
a stávající proporční řešení. Vybrané autentické části by měly zůstat in situu: západní čelní stěna a vybrané detaily. Zachování jedné západní stěny, sejmutí vybraných Štursových originálů. Kazetování ve spodní části mostu by mělo být po celé délce mostu.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (9 členů), 1 člen se hlasování zdržel.

4.
Identifikace objektu:
čp. 43, k.ú. Staré Město, nám. Curierových 5, Praha 1

Předmět jednání:  
Přístavba a nástavba hotelu

Číslo jednací:
MHMP 153713/2005

Vyřizuje:
Ing. Zídková

Přizváni:
Ing. arch. Jiřičná

Dokumentace:
hotel Inter-Continental

Předmětem jednání je:
Realizace prosklené nástavby nazvané „křišťálová hala“ na střeše objektu, v dostavbě snídárny v úrovni 1.NP u severního průčelí a postavení soliterního objektu restaurace na prostranství mezi jižním průčelím hotelu a Bílkovou ulicí.

Stanovisko NPÚ:
zpracováno odborné vyjádření NPÚ č.j. 10674/2005/a/R ze dne  13.9.2005,  návrh vyloučený s tím, že dostavbu snídárny u severního průčelí a postavení soliterního objektu restaurace před jižním průčelím hotelu považuje NPÚ v zásadě za realizovatelné. Aby však  bylo možné záměr kvalifikovaně  posoudit, požadujeme  doplnění studie o následující složky:
technická zpráva
fotodokumentace současného stavu v konfrontaci se zákresem navrhované úpravy vždy ze stejné  pozice
půdorysy současného a navrhovaného stavu
charakteristické řezy.

Diskuse:
Byly diskutovány předložené varianty projektu. 

Usnesení:
Sbor expertů se domnívá, že jsou možné obě varianty s tím, že by mělo jít 
o adici a ne demolici současného stavu hotelu. Za důležité jsou považovány jednotlivé současné detaily - vitráže apod. 

Hlasování:
Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (11 členů).

5.
Identifikace objektu:
čp. 151,  kú. Nové Město, V Jirchářích 10, Praha 1
Kulturní památka r.č. 1-  1090, Pražská památková rezervace 

Předmět jednání:  
vestavba prosklené konferenční místnosti na úroveň stávající terasy a pavlače v 1. patře

Číslo jednací:
MHMP 238673/2005

Vyřizuje:
Ing. Zídková

Přizváni:
ing. arch. R. Jakubec

Dokumentace:
prováděcí dokumentace skleněného objektu, zpracoval atx architekti, s.r.o., Lazaretní 1, Brno

Předmět jednání:
PD řeší vestavbu konstrukčně samostatné prosklené konferenční místnosti ocelové konstrukce na stávající terase a pavlači v 1. patře, které jsou ve tvaru písmene „U“. Vestavbou by došlo nejen k zastřešení dvorku, ale i ke zvětšení plochy stávající terasy a pavlačí. Rozšířená podlahová plocha (lichoběžný půdorys, 8479 x 5337 x 9236 x 5729 cm) a prosklená dvorní stěna (vysoká 3250 cm) vysunutá před rovinu stávajících dvorních fasád jsou zastřešeny prosklenou střechou.

Diskuse:
Členům expertů byl prezentován projekt, včetně podrobných výkresů a ukázek materiálů (skla).

Usnesení:
Autoři projektu splnili požadavky členů sboru. Předložený návrh je akceptovatelný.

Hlasování:
Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (7 členů), 2 členové byli proti (Phdr. J. Holeček, P. Jerie).


6.
Identifikace objektu:
čp 753.,parc.č. 1890,  k.ú. Holešovice, Ovenecká 1, Praha 7

Předmět jednání:  
půdní nástavba, dvorní 6-ti patrová přístavba, přístavba výtahu

Číslo jednací:
MHMP 247634/2005

Vyřizuje:
Ing. arch. Ilona Műllerová

Dokumentace:
Pro stavební řízení, zpracovatel – Ing. arch. Petr Mazáček, RECO PRAHA s.r.o., Pod Plynojemem 19, 180 00 Praha 8

Předmět jednání:

Předmětem jednání je návrh na půdní nástavbu a dvorní přístavbu v objektu čp.753. Oproti předešlé variantě (závazné rozhodnutí MHMP OKP 
č.j. 156102/2005/Stj ze dne 29.9.2005) je v nově předložené dokumentaci změněn návrh střešních oken v uliční části střechy. Další změnou je umístění výtahové šachty k podestám schodiště.     

Půdní nástavba předpokládá změnu sklonu střechy směrem do ulice a změnu výšky hřebene. Hřeben střechy bude zvýšen z původní úrovně 20,150 m na úroveň 24,55m (o 4,4m). Zvyšuje se i nárožní věžice. Nastavená podlaží budou z uliční strany prosvětlena 5 střešními okny v úrovni 6.NP a 2 střešními padáčky v úrovni 7.NP. Přesné rozměry oken nejsou udány (oproti předešlému návrhu jsou rozměry střešních oken v  úrovni  1. podkroví výrazně větší).    

Nová okna (ve svislých plochách) jsou navržena jako špaletová se zasklením 
u vnějšího rámu okna izolačním dvojsklem, s vnějším parapetem z měděného plechu.

Ke dvorní fasádě bude přistavěna výtahová šachta (nástup do výtahu 
z mezipodest). K původnímu dvornímu průčelí je dále navržena šestipatrová přístavba (v 6.NP a 7.NP jsou navrženy terasy), která stávající nepravidelný půdorys objektu čp. 753 “zarovnává“ do přibližně lichoběžníkového tvaru. Před novými francouzskými okny nastavených podlaží je navrženo ocelové zábradlí se svislými prvky. Stávající schodiště bude do nástavby prodlouženo ocelovou konstrukcí a žb.stupni. V rámci celkové rekonstrukce budou obnoveny klempířské prvky.

Stanovisko NPÚ:
MHMP-OKP požádal o písemné vyjádření NPÚ HMP dne 4.11.2005  NPÚ HMP se vyjádřil dne 6.12.2005 v písemném vyjádření č.j. 15469/2005/a/M,  Bc. Lacinová – odborný referent NPÚ HMP, návrh byl posouzen jako vyloučený s tímto odůvodněním :  
Nárožní činžovní dům z  konce 19.století je součástí památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Objekt se nachází na výrazně pohledově exponovaném místě, na styku ulic Letohradské a Ovenecké, odkud se otevírá pohled na Národní technické muzeum a Letenské sady.  
Dle vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny jsou předmětem památkové ochrany mimo jiné historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, architektura objektu a jeho exteriéry, veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků, panorama památkových zón s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech.   

V zájmu památkové péče je uchování kulturního dědictví v jeho maximálně autentické podobě. Stupně památkové ochrany jsou odstíněny dle významu daných lokalit a architektonických kvalit jednotlivých objektů. Stejně tak důležité je posuzovat činžovní domy v historické zástavbě jako doklad určitého architektonického vývoje. Při koncipování nových návrhů je tedy třeba vycházet z daného stavu objektu a projekt přizpůsobit, nikoli opačně přizpůsobovat historický půdorys a jemu odpovídající prostorovou i hmotovou skladbu 
a charakter stávajících objektů zamýšlenému návrhu.             

V rámci zachování objektu v kontextu s jeho okolím je nutno zachovat stávající objem a kompozici domu včetně dekorativních částí nad hlavní římsou a proporcí nárožní věžice. Kompozice fasády domu s nárožním akcentem je natolik architektonicky náročná, že je nutno považovat ji za ukončenou.

I pro tento nový návrh přetrvává negativní stanovisko k zahušťování obytných čtvrtí formou přístaveb do stávajících dvorů, tvořících nedílnou funkční součást koncepce historické urbanistické struktury  blokové zástavby prohlášené památkové zóny.  

Zvýšením hřebene střechy cca o 4,4 m  vytváří vzniklý prostor 
1. a 2.podkroví předimenzovanou hmotu, neúměrnou ke stávajícímu objemu objektu čp. 753. Pozměněná podoba střešních oken neřeší nepřiměřený nárůst objemu navržené nástavby a přístavby.

Ve věci byla vydána nepřípustná závazná stanoviska MHMP OKP č.j. 156102/2005/Stj ze dne 29.9.2005; č.j. 11160/2005/Stj ze dne 15.4.2005 a č.j. 138406/2004/Stj ze dne 18.1.2005.

Z výše uvedených  důvodů je i tento předložený návrh neakceptovatelný.

Diskuse:

Byl diskutován předložený projekt.

Usnesení:

Předložené řešení je akceptovatelné za následujících podmínek:

Bude předloženo detailní řešení oken v atice, řešení střešních oken, řešení krytin včetně klempířských detailů. Okna budou zapuštěna hluboko ve špaletě, budou v rovině střechy. Z předložených výkresů bude zřejmá materiálová skladba. Skla oken budou nereflexní.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (10 členů), 1 člen se hlasování zdržel.



7.
Různé:

Vokovický dvůr – studie řešení areálu

Obnova a dostavba areálu

Přizváni: Laudát, Bican, Veselý

Byly pracovány všechny vstupní posudky.
Cílem studie je zachovat hodnotné objekty, svébytnost návsi a areál doplnit novostavbami.

Projekt může být realizován po etapách: 

	etapa - dvůr se vyčistí od dožilých konstrukcí, 

etapa - rekonstrukce stávajících objektů, 
etapa -  realizace novostaveb.

Usnesení:
Sbor expertů uvítal využití areálu k bydlení. Vzhledem k okolní architektuře je tento návrh akceptovatelný a je kontextuální pro území. Budou dořešeny detaily jako jsou materiál, střešní krajina. Autoři se budou podrobněji zabývat architektonickým řešením.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (9 členů).



Příští 61. jednání Sboru expertů se bude výjimečně konat

ve čtvrtek 2. března 2006 ve 13.00 hod:

v Loretě - Loretánské nám. 7, Praha 1 – Hradčany (od 13.00 hod)
a v areálu kláštera sv. Tomáše řádu augustiniánů-poustevníků – Josefská 8, Praha 1 – Malá Strana (od 15.00 hod).

Sraz členů Sboru expertů je ve 13,00 hod před vstupem do Lorety.



