
Protokol/ zápis ze čtvrtého setkání ohledně územní studie areálu bývalých kasáren
Prokopa Holého

Prezentace úpravy studie: arch. O. Tuček (autor studie)

Datum konání: 20. 3. 2023 od 17:00 přímo v místě u č. p. 1905 Prokopa Holého

Počet účastníků: cca 25

Přednášející: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. MgA. David Mateásko

Dále se zúčastnili/odpovídali na dotazy: starosta města Čáslavi Ing. Jaromír Strnad, 
místostarostka města Čáslavi Mgr. Renata Vaculíková, vedoucí odboru správy majetku Ing. 
Iveta Motyčková

Přivítání/úvod/moderace/závěr: Petra Kleinová

Zápis provedl a dále zpracoval: Petra Kleinová

Atmosféra a dojem z     účastníků  : 

Atmosféra se nesla v poklidném duchu. Občané si vyslechli informace, týkající se úpravy 
vypracované studie, resp. sektoru D. Dále se dotazovali především na parkování v návaznosti 
na tyto změny.

Porušená pravidla: Nedocházelo k odchylkám. Občané se dotazovali po přihlášení na vyzvání.

Uspořádání prostoru: Frontální uspořádání laviček nasměrovaných na informační panel a 
přednášejícího. V pozdějších hodinách dostatečně využito veřejného osvětlení.

Program: 

Úvod – přivítání – Petra Kleinová

Pravidla komunikace, harmonogram  - Kleinová

Představení úpravy studie – Ing. Tuček

Řízená diskuze - připomínky, podněty, osvětlení nejasností

Závěr – Poděkování, shrnutí



Úvodním slovem bylo nastíněno/vymezeno, proč bylo svoláno veřejné představení již 
vypracované studie. Jednalo se tedy především o změnu v sektoru D, kde po volbách 2022 
byla novým vedením města Čáslavi využita možnost již platného stavebního povolení na další 
dvě bytové pětipatrové věže. S tím též v tomto sektoru souvisí i nová příjezdová cesta do 
podzemních garáží domu. V další souvislosti se změnou stavby dojde i ke změně počtu 
podzemních parkovacích míst.

Prezentace změn (arch. Tuček) ve studii byla zahájena shrnutím, že území, které je zde 
vymezeno, je podle územního plánu určeno dlouhodobě k zástavbě. Územní studie pouze řeší, 
JAK má být zastavěno (podoba domů, struktura území, obslužnost z hlediska dopravy a jaké 
prostředí by zde mělo vzniknout). Představená změna byla prezentována pouze jako 
marginální, týkající se malého území – konkrétně dvou věží. Pan architekt Tuček dále 
pohovořil o tom, že v době, kdy začínali na projektu pracovat (loňský rok 2022), o existenci 
stavebního povolení nevěděli (v zadání nebylo zmíněno). Dále vyjádřil důležitost 
koordinovaného rozvoje tak, aby každý stavebník bral ohled na to, co se děje i mimo jeho 
pozemek. Navrženy jsou další drobné úpravy projektu, které ho nebudou zásadně měnit, ale 
spíše ještě zlepší jeho fungování (drobné úpravy v pěší obsluze – přesunutí chodníku a 
přemístění vstupů do objektů z veřejného prostoru ulice). Potvrzeno bylo snížení počtu 
parkovacích míst. Důležitost přijetí územní studie byla podtržena faktem, že neřeší pouze 
pozemky města, ale i pozemky soukromého investora, kterému určuje například pravidla 
kapacit, velikosti domů a jejich objemů. Cílem bylo vytvořit prostředí, které se blíží 
tradičnímu městu s využitím veřejných prostranství, rozšířeného bulváru, které jsou veřejně 
přístupné a je do nich koncentrována obslužná doprava, parkovací místa a vnitřní vnitrobloky, 
které jsou polosoukromé a nejsou automobilovou dopravou zatíženy (příjemné prostředí plné 
zeleně). Co se týká návaznosti na studii z roku 2006, nová verze počítá s menším využitím 
prostoru (o něco menší plochy bytů). Požadavkem města byl poměrně vysoký nárok na 
parkovací místa pro rezidenty, což generuje velké prostorové nároky. Aby neparkovala auta ve 
vnitrobloku, je počet bytů menší.

Městský architekt David Mateásko doplnil, že od začátku byla studie zadána proto, aby se 
zkoordinovaly soukromé a městské zájmy výstavby s výstavnou školky tak, aby na tomto 
území vznikla regulovaná organizovaná výstavba, která dá záruku kvalitního životního 
prostředí. Tento smysl je i touto drobnou změnou dodržen.

Dotazy a odpovědi během diskuze

 Pan.. vyjádřil, že by bylo dobré informovat, že město staví městské byty

O. Tuček – ano, máte pravdu, tak to je.

Starosta města J. Strnad – též potvrdil, že v případě výstavby těchto dvou objektů se počítá, 
že půjde o byty nájemní.

 Pan.. dotaz k dodržení parkovacích míst – Nedodržen koeficient původního zadání.
Zajímá mě, kde budou lidi parkovat, když už se to nedá teď.

O. Tuček – Byl to záměr, který byl povolen v nějaké době v nějakém legislativním stavu,
akorát se nezrealizoval. Nebylo našim zadáním to upravovat nebo měnit. Určitá vůle na



rozšíření zde je. Navrhujeme propojení, v budoucnu, s vedlejším blokem D04 = sdílení 
parkovacích míst tří domů, což by mohlo fungovat, protože by se koeficient rozprostřel..

 Pan Ouředník – dotaz ohledně tabulky – parkovací místa bloku F (omluva – 
přehlédnutí/záměna – byty/parkovací místa) – nicméně problém s parkováním.

O. Tuček – Blok F tady vůbec nemám. Ten je stávající, ten jsme neřešili. (107 bytů, auta 
v garážích 0) Parkovací místa jsou nákladná, promítají se pak do cen bytů.

 Pan Smejkal – zastupuje SVJ  - málo parkovacích míst už teď- již několik žádostí o 
rozšíření parkovacích míst podáno v minulosti. Na 30 bytů máme 16 parkovacích 
míst, resp. 18, dvě jsou pro OZP. Proč se neudělá nějaký dodatek k doplnění 
parkovacích míst?

O. Tuček – Dodatek není jednoduchá věc. Lze to stavební povolení změnit, ale nebude se moci
stavět třeba dříve než za rok. Nemůžu ale projektovat něco, co nemám zadáno a takto to 
zadáno nebylo. Já si taky myslím, že to původní řešení, které jsme navrhovali, bylo lepší.

 Pan.. Pojďme se vrátit, proč se to předělávalo oproti roku 2006. Přišel developer, 
dostal plac a postav si co chceš.. Lidi čekají na nájemní byty a někdo to chce shodit 
kvůli pár parkovacím místům..

- Pan..Ten projekt je starý, proto byl udělán nový. Zde stojící domy jsou postaveny 
s totálně poddimenzovaným parkováním. Takže Čáslavané tady budou krásně bydlet, 
ale nebudou mít kde zaparkovat.

O. Tuček – Auta by mohla stát v nitrobloku a bylo by vyřízeno, ale shodli jsme se, že to je 
přesně to, jak by se to dělat nemělo. Nejde jen o parkování, ale i o prostředí, které domy 
obklopuje.

- Pan Petr Němec Upřesnění míchání časů a projektů – Původní studie celého areálu je 
z roku 2006, stavební povolení na 4 věže je datováno asi 2017/2018. Nejsou zastaralé, 
jediná vada na kráse jsou parkovací místa. Jsme odpůrci parkování ve vnitrobloku.

D. Mateásko – Tuto studii jsme se rozhodli udělat z důvodu příšerného projektu 
developmentu, kde byl celý vnitřní dvůr plný aut. V právním státě není možná retroaktivita. 
Problémy s parkováním jsou všude. V budoucnu, v případě realizace dalších etap, se 
parkování může vylepšit. My jsme zvýšili koeficient z 1 na 1, 75.

 Paní.. Proč s neudělá parkování podél celého čtverce. Proč nenabídnete lidem 
komfort, když se to teď staví? Parkování se přesune do Sadovky a podél bývalých 
kasáren.. auta z Žitenické už teď parkují mezi rod. domy..

O. Tuček – Jsou tam. Jinak parkování vychází jedno auto na jeden byt. 

 Pan Richter Pětipatrová věž navazuje na přízemní rod. domky. Je možné, aby věž 
byla jen třípatrová? Vzdálenost mezi objekty je asi 40m. Trápí nás těch 5 pater vůči 
tomu přízemí.



O. Tuček – výškovou kompozici jsme hodně řešili, odstupy fungují, zastínění nehrozí. Škoda, 
že jste s tím nepřišel vloni, když jsme to projednávali, mohli jsme to zohlednit.

 Pan Ouředník – připomínka k dlouhému bloku – navrhuje ho udělat třípodlažní a 
rozdělit na tři části.

O. Tuček - Toto je pozemek města a je potřeba hledat ekonomický smysl. Nelze postavit 
podzemní garáže a na to tři podlaží bytů. To by se nevyplatilo.

D. Mateásko - Rozdělení na tři části – tak to bychom se bavili o třech rod. domcích.

 Pan… Dotaz ohledně vizualizací – cihelné obklady

O. Tuček – To záleží na developerovi, co tam dá. My nemůžeme v územní studii předepisovat, 
jaká bude fasáda.. Teď nás čeká první schůzka po roce s projektanty Sater.. Uvidíme, co nám 
představí, zatím jejich vizualizace na stole nemáme.

 Pan.. Co znamená systém Molok?

O. Tuček – Jedná se o odpadový systém polozapuštěných kontejnerů.. aby to bylo v rámci 
celého projektu ve městě, tak jsme je tam zanesli taky. Jsou již zaznamenány ve studii.

 Pan Smejkal – proč se stále prosazuje silnice, která má být obousměrná? Vadí nám, 
že přes nás/okolo nás povede veškerá doprava. Proč se někomu může vyhovět a 
někomu ne? Návrhy budou zaslány na email. 

Starosta města J. Strnad – přijímání připomínek je v termínu 14 dnů

O. Tuček – je to otázkou kompromisu

D. Mateásko - Toto jsou pozemky ve městě, nejde mít každý dům u zeleně, zaparkovat tam a 
aby tam nikdo nejezdil.. Každý má byt na jiném místě, je tam jiný kontext. Jde o fungování 
v kontextu…

 Pan Němec – krátká reakce na komunikaci.. zde v místě, co stojíme, tak v žádné studii
se zde s žádnou komunikací nepočítalo..

 Paní.. není zde zakreslené žádné dětské hřiště

Místostarostka města R. Vaculíková – ve školce bude veřejná část a do té veřejné budou moci
všechny děti chodit.

 Pan…Auta budou jezdit na hlavní Jeníkovskou třídu, ráno vyjíždět a odpoledne se 
vracet – uvažuje se o úpravách dopravní situace? 

O. Tuček – jediná šance je udělat světelnou křižovatku ..a tak daleko jsme tedy nešli..

 Pan Ouředník - Nad blokem A je žlutý obdélník – je to hřiště? V roce 2006 byl všude
plánován nějaký prostor pro herní prvky.



O. Tuček - Je ta možnost, ano, je to navrženo. Původně byly v návrhu 3 hřiště..

D. Mateásko - Toto není architektonická studie konkrétního projektu. Tady by takové detaily 
vůbec nemusely být.. 

Starosta města J. Strnad – jak o tom mluvil pan projektant, když jsme stavěli hřiště 
v kasárnách na Žižkově, byli jsme všichni šťastni, že jsme získali dotaci, mysleli jsme, že 
budou mít radost i lidi a stal se opak. Byly s tím jen problémy.. časové omezení provozu apod.

 Pan Němec – je předpokládaný čas výstavby? Pojede vše v jedné etapě?

Starosta města J. Strnad - My bychom rádi v letošním roce udělali výběrové řízení na 
dodavatele a zahájení výstavby se PŘEDPOKLÁDÁ z kraje příštího roku. Dům by byl v režii 
města a koeficient parkovacích míst by byl 1,4.  Vše v jedné etapě nepojede, udělá se 
příprava, aby se s garáží mohlo pokračovat.

 Pan Ouředník – v kolika etapách a jak to bude pokračovat dál?

Starosta města J. Strnad – to záleží na finančních možnostech města a na poptávce. Město si 
bude muset vzít úvěr, uvidí se, jaká bude úroková sazba.. 

 Pan Němec –dotaz  ohledně času výstavby školky, v jaké fázi to je?

Starosta města J. Strnad - Teď se vypracovává projektová dokumentace, zahájení stavby 
druhá polovina letošního roku.

 Pan Ouředník - Výjezd Na Skále – v jakém časovém horizontu? V mapách chybí 
modré značení výjezdu. ..je tam akorát chodník zakreslen.. + chodník končí a nikam 
nevede.. + dotaz na pana starostu, kdy se udělá výjezd?

O. Tuček – ano, doplníme

Starosta města J. Strnad – zatím to není v kompetenci/majetku města 




