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Co je Manuál?
Manuál přináší principy, pravidla, 
doporučení a kritéria tvorby veřejných 
prostranství. Slouží jako podklad 
pro rozvoj veřejných prostranství — 
definuje jejich kvalitu, reaguje 
na dlouhodobě neřešené problémy 
a zabývá se nástroji ke zlepšení situace 
od velkého měřítka po detail.

Při přípravě dokumentu byly využity 
osvědčené příklady manuálů vyspělých 
metropolí s vysokou kvalitou 
veřejných prostranství, současně 
však bylo nutné zohlednit odlišnosti 
vyplývající z legislativního prostředí, 
ze společenské, politické a kulturní 
situace v Praze.

Kde Manuál vznikl?
Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy (IPR) je hlavní koncepční 
pracoviště Prahy v oblasti architektury, 
urbanismu, rozvoje, tvorby a správy 
města.

Veškeré aktivity IPR Praha sledují 
jeden společný cíl — učinit Prahu 
živým, vlivným, dynamickým 
a konkurenceschopným městem, které 
je příjemné pro život, pružně reaguje 
na současné potřeby obyvatel a obstojí 
mezi nejvyspělejšími městy v Evropě.

Od roku 2013 je součástí IPR také 
Kancelář veřejného prostoru. Jejím 
úkolem je zastupovat zájem města 
v oblasti veřejných prostranství a 
vytvářet koncepci jejich rozvoje.

Návrh Strategie rozvoje veřejných 
prostranství a Manuál tvorby 
veřejných prostranství jsou prvními 
kroky v ovlivňování podoby a kvality 
pražského veřejného prostoru.

Komu je Manuál určen?
Manuál a návrh Strategie jsou určeny 
všem aktérům, kteří jsou součástí 
procesů tvorby veřejných prostranství 
hl. m. Prahy v rovině strategie, 
ekonomie, investic, plánování, 
navrhování, schvalování, provádění, 
údržby, provozu a užívání.

Využijí ho zejména zástupci městských 
organizací a jejich projektanti, městské 
části, ale také soukromí investoři 
a veřejnost.



ma
nu
al.
ipr
pr
ah
a.c
z

Změna dlažby řekne víc než tisíc cedulí Změna dlažby řekne víc než tisíc cedulíVelké stromy městu sluší Velké stromy městu sluší

I auta chtějí tankovat kulturně I auta chtějí tankovat kulturněNení parkoviště od slova park? Není parkoviště od slova park?

Levá, pravá, seno, sláma, strom, stánek Levá, pravá, seno, sláma, strom, stánek

Reklama má zaujmout, ne obtěžovat Reklama má zaujmout, ne obtěžovat

Přes přechod pohodlně i na kolečkách Přes přechod pohodlně i na kolečkách

Křižovatkou v klidu a na úrovni Křižovatkou v klidu a na úrovni

Pijeme pusou, ne nohama Pijeme pusou, ne nohama

Prahou na koloběžce i ve střevíčkách Prahou na koloběžce i ve střevíčkách Krásné umění má své místo Krásné umění má své místo

Památky jako na divadle, ne u výslechu Památky jako na divadle, ne u výslechu

Krabička na pexeso





Spolu se to lépe táhne i plánuje Spolu se to lépe táhne i plánujePomalejší jízda, bezpečnější město Pomalejší jízda, bezpečnější město

Někdo na procházku, jiný na kafíčkoNěkdo na procházku, jiný na kafíčko Jedna Praha, jedna barva Jedna Praha, jedna barva

Zavěs vedení, ušetříš sloup Zavěs vedení, ušetříš sloupStromy krášlí, stíní i dýchají Stromy krášlí, stíní i dýchají

Pro skupiny i vlky samotáře Pro skupiny i vlky samotáře

Širší chodník, více zábavyŠirší chodník, více zábavyNa schovávanou s odpadky Na schovávanou s odpadky

Chodíme rádi přímo za nosem Chodíme rádi přímo za nosem Sloupy a lampy v řad nastoupit, pózor Sloupy a lampy v řad nastoupit, pózor

Na hřišti i lavička je pirátskou lodí Na hřišti i lavička je pirátskou lodíStrom roste nad zemí, ale i pod ní Strom roste nad zemí, ale i pod ní

Zídka, lavička, stůl i prolézačka Zídka, lavička, stůl i prolézačkaUpoutávka je předkapelou každé akceUpoutávka je předkapelou každé akce

Do školy i do úřadu na kole, na kole Do školy i do úřadu na kole, na koleNa tramvaj chodím pozdě, ale snadno Na tramvaj chodím pozdě, ale snadno

Patník je lepší než zábradlí Patník je lepší než zábradlí Jeden systém, se kterým se neztratím Jeden systém, se kterým se neztratím

Z vozíčku do vozidla jako po másle Z vozíčku do vozidla jako po másle Chceme vidět, jak Praha roste Chceme vidět, jak Praha roste Na hřišti se nenudím já ani babička Na hřišti se nenudím já ani babička

Domů snadno i bez koukání Domů snadno i bez koukáníBezpečně autem, pěšky i na kole Bezpečně autem, pěšky i na kole


