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ÚVODÁŘE

KVALITA VEŘEJNÉHO PROSTORU JE ZÁKLADEM KVALITY
ŽIVOTA VE MĚSTĚ
Veřejný prostor a veřejná prostranství jsou první rovinou,
přes kterou město vnímáme a poznáváme. Jsou zároveň
místem, kde ve městě trávíme nejvíce času. Jejich kvalita
je základem kvality života ve městě. Postavení kvality
veřejného prostoru a veřejných prostranství do popředí zájmu
správy města je činem, který reprezentuje uvědomění si,
jaký zásadní význam mají pro kvalitu života. Činem, který
je přihlášením se k roli příslušící správě města, tj. k hájení
a prosazování veřejného zájmu, který je nezbytným prvním
krokem a nastartováním procesu nápravy dlouhodobého
špatného stavu. Základem takového procesu je systematický
a koncepční celoměstský přístup.
VÝZNAM SUBJEKTU SPECIALIZOVANÉHO NA KVALITU
VEŘEJNÉHO PROSTORU
Důležitým předpokladem úspěchu je, aby správa města
deklarovala kvalitu veřejného prostoru a veřejných
prostranství jako samostatné téma a cíl. Standardně je tato
problematika rozptýlena do jednotlivých projektů a záměrů
(dopravní a infrastrukturní, výstavba jednotlivých objektů
a souborů, krajinné úpravy apod.), kde se často dostává pouze
do doplňkové role. Pokud je ale kvalita veřejného prostoru
a veřejných prostranství sledována samostatně a prioritně,
přináší to několik zásadních zlepšení. Jednak vytváření
realizačních investičních záměrů, kde je zkvalitnění veřejného
prostranství primárním impulsem a cílem. A také sledování
a hodnocení ostatních záměrů skrze jednoznačné kritérium –
jak se podílejí na kvalitě veřejného prostranství a veřejného
prostoru konkrétního místa, širší lokality i města jako celku.
Prvním realizačním stupněm koncepčního přístupu
města k rozvoji veřejných prostranství je vytvoření
základních organizačních nástrojů správy města. Nezbytným
a zastřešujícím subjektem je pracoviště, které se koncentruje
na problematiku veřejných prostranství (veřejného prostoru).
Toto pracoviště by mělo v rámci možností být schopné pokrýt
celou šíři činností od odborných, vědeckých až po praktické
– projekční, do jisté míry i organizační a formou spolupráce
i realizační. Většina evropských měst, která se vyznačují
vysokou kvalitou veřejných prostranství a především života
ve městě, takovými subjekty disponují, jejich charakter se
však různí. Někdy jsou přímou součástí magistrátu, jindy jde
o veřejnou odbornou organizaci financovanou městem a spíše
výjimečně také o kanceláře privátní, městem najímané.
Charakter a složení takového subjektu se pak pochopitelně
liší i podle velikosti a tedy potřeb daného města.
ZALOŽENÍ KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO PROSTORU IPR PRAHA
Když jsme v roce 2012 zakládali Kancelář veřejného prostoru,
z počátku jako součást Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, později
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zadání
tehdy znělo velmi lapidárně: „Chceme zlepšit kvalitu
veřejného prostoru Prahy, a váš úkol je vymyslet všechny
nástroje, jak to udělat.“
Od první chvíle bylo zřejmé, že základem k tomu, aby
mohlo dojít ke změně, která bude dlouhodobá a celoměstská,
je vytvořit systém. A že jeho jádrem musí být subjekt, jehož
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hlavním posláním je sledování, ovlivňování a vytváření
kvality veřejného prostoru. V Praze ale do té doby žádný
takový subjekt nebyl. Kvalita veřejných prostranství
a veřejného prostoru nikdy nebylo samostatné a prioritně
sledované téma. Bylo spíše vždy rozptýleno, často jen jako
zbytková a vedlejší část, do ostatních záměrů.
Museli jsme tedy vše vymyslet v podstatě od nuly. Formát
kanceláře, její optimální velikost, konkrétní cíle, pravomoci
a povinnosti, nástroje, oblasti, ve kterých může na základě
své odbornosti a kompetencí operovat a naopak hranice, za
které už její možno okruh spolupracujících subjektů, formy
spolupráce, atd.
Cílem bylo, aby Kancelář veřejného prostoru měla vždy
charakter tvůrčího pracoviště, tj. aby aktivně vykonávala
takové činnosti a vytvářela takové projekty, které iniciují
viditelné změny v realitě města a připraví pro ně kvalitní
architektonicko-urbanistické podklady.
Ve zkratce řečeno – kancelář měla obhajovat samotnou
existenci kvality veřejných prostranství a váhu kritéria
jejich hodnoty v rozhodovacích procesech města, definovat
konkrétní cíle v dosahování této kvality, hledat nástroje
k realizaci, a v rámci možností tyto cíle pomáhat naplňovat,
respektive vytvářet předpoklady pro jejich naplnění v rozsahu
činností a pravomocí jí příslušející, tedy v rovině strategické,
plánovací, koncepční.
KONCEPČNÍ PŘÍSTUP
V Praze nejen že do té doby neexistoval žádný plánovací
subjekt přímo zaměřený na veřejný prostor, ale ani žádný
systematický, komplexní a koncepční přístup k jeho rozvoji.
Koncepční přístup je přitom základem pro vytvoření
dlouhodobé a celostní kvality, a to pochopitelně nejen
v případě veřejného prostoru, ale především při celkové
tvorbě města i jeho jednotlivých částí stejně jako při většině
činností vytvářejících a ovlivňujících svět okolo nás.
Podíváme-li se na neuspokojivé výsledky současného rozvoje
města a zrekapitulujeme-li proces, který k nim vedl, dojdeme
často k závěru, že jako dílčí anebo i hlavní důvod za mnohými
z nich stojí absence koncepční přípravy. Neexistence
odpovídajícího rozmýšlení před tím, než bylo učiněno
rozhodnutí. Tvorbě předchází přemýšlení. A čím je předmět
tvorby trvalejšího charakteru, širšího rozměru, s dopadem na
více lidí, tím je větší zodpovědnost tvůrce za kvalitu výsledku.
A tomu by měla odpovídat míra přemýšlení – rozmýšlení.
Fáze koncepční přípravy v tvorbě veřejného prostoru
přináší do procesu čas a prostor pro přemýšlení. Pro analýzu
výchozího stavu a pro formulování smyslu a cíle. Pro
pochopení širších souvislostí. Kromě toho také umožňuje
kritickou debatu na odborné i veřejné úrovni.
Aby ale koncepční přístup splnil svůj účel a byl všeobecně
akceptován jako nezbytná a pozitivní součást přípravy rozvoje
města, nesmíme zapomínat, že koncepce je pouhý nástroj
a cíle bude dosaženo teprve realizací koncepce. V přísloví
„dvakrát měř, jednou řež“ je smyslem „řezání“. Až na
výjimky, kdy výsledek „měření“ ukáže, že „neřezání“ přinese
lepší výsledek, „měření“ samo o sobě, bez následného
realizovaného výsledku, ztrácí smysl. Stejně tak se koncepční
příprava nesmí stát samoúčelnou a takzvaně končící
v šuplíku. Je smysluplná jedině tehdy, pokud od začátku až
do konce je dělána s vědomím, že směřuje k cíli, kterým je
realizovaný výsledek. Koncepce by tedy neměla být jen teorií
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formulující ideální cílový stav, ale měla by vždy obsahovat
nástroje k jeho realizaci, například akční plán – byť v její fázi
předběžný – definující nástroje, časy a především aktéry,
zodpovídající za jednotlivé kroky.
Zastřešujícím smyslem činnosti Kanceláře veřejného
prostoru se tedy stalo uplatňování koncepčního přístupu ve
všech fázích plánování, realizování a spravování veřejného
prostoru a veřejných prostranství Prahy.

LIDÉ
Kancelář veřejného prostoru nikdy nebyla jen formální
organizační jednotkou, ale vždy především týmem lidí. Jeho
soudružnost, odbornost a koordinovanost pravděpodobně
celou dobu stály za velkou částí úspěchů kanceláře. Spolu
s entuziasmem, radostí z práce a vírou v její smysl – tedy
základními předpoklady pro plodnou tvůrčí práci. Kombinace
těchto skutečností stála nejen za kvalitou výstupů, ale také
za jejich objemem, který byl v té době nadstandardní. Řada
kolegů z podobných institucí v zahraničí, když viděli rozsah
výstupů, říkali, že u nich to samé trvalo deset, i více let. Za
dobu existence kanceláře zde vznikl vysoce odborný team
profesionálů, specialistů na veřejný prostor, který má velkou
hodnotu i jako celek.
Specializace na veřejný prostor, respektive na veřejná
prostranství, se jako taková na školách architektury neučí,
i když téma prolíná řadou předmětů i ateliérů. Navrhovat
veřejné prostranství je specifická disciplína, v řadě věcí
velmi odlišná od navrhování domu či urbanismu. V jistém
ohledu dokonce náročnější než projektovat dům, vyžaduje
totiž schopnost zkoordinovat extrémní množství zájmů a také
technických vstupů, které jsou dané především vysokým
počtem majitelů a správců – objektů i jednotlivých částí
infrastruktury. Navíc je v podstatě jakýmsi přerozdělováním
prostoru, především dopravy – pro chodce, cyklisty,
automobily, hromadnou dopravu, kromě toho ale i v rovině
sociální, společenské, ekonomické apod. A to je vždy konání
nevděčné a nepopulární, protože kapacity prostoru jsou
většinou neměnné, jsou dány a není možné vyhovět všem
v jejich – většinou maximálních – nárocích.

ČINNOSTI KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO PROSTORU
K základní činnostem Kanceláře veřejného prostoru patří
tvorba strategických a metodických dokumentů, koncepčních
studií rozvoje veřejných prostranství větších místopisných
či tematických celků města s dlouhodobým horizontem
implementace a koncepčních studií konkrétních veřejných
prostranství určených jako přímý podklad pro následnou
realizaci investičního záměru města. Souběžně s tím
postupně vzniká celková koncepce veřejného prostoru
a veřejných prostranství Prahy. Dokumenty navazují na
základní územně plánovací a legislativní dokumenty města
a doplňují je o detail města v oblasti veřejných prostranství.
Zároveň rozpracovávají tyto dokumenty do podrobnější
a implementační roviny.
Základní struktura výstupů kanceláře obsahuje v současné
době tři stěžejní úrovně dokumentů: strategické a metodické
dokumenty (např. Strategie rozvoje veřejných prostranství
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hl. m. Prahy nebo Manuál tvorby veřejných prostranství hl.
m. Prahy a jeho postupně vznikající detailní plug-iny jako
například manuál umísťování výtvarných děl na veřejných
prostranstvích), koncepční studie rozvoje veřejných
prostranství větších místopisných či tematických celků
města s dlouhodobým horizontem implementace (např.
Koncepce pražských břehů, Koncepce rozvoje veřejných
prostranství sídlišť, Koncepce zelené infrastruktury, Koncepce
Císařského ostrova) a koncepční studie konkrétních veřejných
prostranství určených jako přímý podklad pro následnou
realizaci investičního záměru města (např. Koncepční studie
revitalizace Karlova náměstí, Vinohradské ulice, Táborské
ulice, Klapkovy ulice, Veletržní ulice a ulice Dukelských
hrdinů, ulic Vítězné a Újezdu, Dvořákova nábřeží, náměstí
OSN atd.). Tyto dokumenty navazují na základní územně
plánovací a legislativní dokumenty města (Strategický plán
hl. m. Prahy, Metropolitní plán, Pražské stavební předpisy
či Management plán ochrany světového kulturního dědictví
historického centra Prahy).
K základním činnostem přibývá množství dalších
dlouhodobých či jednorázových agend, vycházejících
z aktuální potřeby správy města, jako například hlídání
kvality veřejných prostranství v rámci účasti na zastupování
města v různých řízeních či pořádání architektonických
soutěží apod.
K důležitým doplňkovým činnostem patří také komunikace
s veřejností v rámci jednotlivých projektů či osvětová činnost
formou publikací, výstav, přednášek, workshopů a dalších
aktivit.
Pro úspěšnost skutečného propsání cílů zkvalitnění
veřejných prostranství do reality města je důležitá, respektive
nezbytná, celá řada dalších podpůrných a determinačních
rovin. Patří k nim například přímá a nepřetržitá vazba
Kanceláře veřejného prostoru na politickou reprezentaci
města, a to v souladu s politickými programy a rozhodnutími
a zároveň jako podmínka prosazování realizace plánů
(například propsáním do rozpočtu města) a dále související
vazba na investiční a realizační subjekty města (např.
Technickou správu komunikací, Dopravní podnik či Odbor
technické vybavenosti a Odbor strategických investic
MHMP a další), včetně vybavení příslušnými pravomocemi,
které umožní prosazení kvality veřejných prostranství i do
samotných realizací.
V neposlední řadě je zásadní determinací, a tedy také
součástí zájmového prostoru naplňování koncepčních cílů
kvality veřejných prostranství, legislativní rámec. Cílem
kanceláře by tedy měla být i snaha o jeho spoluvytváření
a ovlivňování z odborného hlediska, které formuluje
především obsahové cíle, tj. obytnou kvalitu prostředí,
pro níž by legislativa měla být nástrojem a vymezujícím či
zabezpečujícím rámcem, nikoliv mylně stavět sebe sama do
pozice cíle, jak se někdy děje.

veřejných prostranství i v dalších českých městech. Stejně
tak proces založení Kanceláře veřejného prostoru, vytvoření
systému koncepčního přístupu a nové metodiky koncepčních
dokumentů, slouží jako východisko pro města, která se
rozhodla vydat podobnou cestou a založit vlastní subjekty,
věnující se kvalitě veřejného prostoru či vytvořit systémový
přístup k jeho rozvoji.
Doufejme tedy, že činnost pražské Kanceláře veřejného
prostoru v Institutu plánování a rozvoje přinese nejen
viditelné změny k lepšímu v reálné podobě ulic, náměstí
a parků Prahy, ale že se stane iniciátorem a hybatelem
dlouhodobější a širší změny ve vnímání kvality a významu
veřejného prostoru mezi obyvateli, politiky i odborníky, a to
i v celostátním rozsahu.
Následující přehled je výběrem z nejdůležitějších projektů
a činností kanceláře za pět let trvání, od jejího vzniku
na začátku roku 2013 do začátku roku 2018. Jsou řazeny
metodicky, podle jednotlivých charakterů činností a jejich
role v celkové koncepci práce kanceláře. Praktické zkušenosti
z nich se staly podkladem pro zobecnění v řadě metodik,
základem systematického komplexního přístupu a poučeným
východiskem pro nové koncepční projekty a činnosti
kanceláře do dalších „pětiletek“.
Pavla Melková / zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru
IPR Praha a její vedoucí v letech 2013–2017

ŠIRŠÍ A DLOUHODOBĚJŠÍ DOPAD NA VNÍMÁNÍ VÝZNAMU
VEŘEJNÉHO PROSTORU
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a Strategie
rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy se staly základním
pilířem tvorby veřejných prostranství Prahy. Ačkoliv jeho
principy a pravidla byly vytvářeny na míru hlavnímu městu,
postupně se Manuál stal a stává podkladem pro tvorbu
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METODICKÉ
A STRATEGICKÉ
DOKUMENTY

01 M
 ANUÁL TVORBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A STRATEGIE ROZVOJE
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
02 PLUG-INY MANUÁLU TVORBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
UMĚLECKÁ DÍLA NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Metodiky představují nezastupitelnou část koncepčního
přístupu k rozvoji veřejných prostranství. Pohybují se často
v zastřešujících rovinách, platných pro celé město či jeho dílčí
celky a pokrývají tak určitými koncepčními informacemi, na
rozdíl od většiny ostatních dokumentů, celek města. Jazykem
metodik jsou především obecné principy a pravidla1.

1 MELKOVÁ, Pavla. Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru.
Praha, 2016. Habilitační práce (doc.). České vysoké učení
technické v Praze, Fakulta architektury.
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MANUÁL TVORBY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
A STRATEGIE ROZVOJE
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Základním metodickým dokumentem Kanceláře veřejného
prostoru je publikace Manuál tvorby veřejných prostranství
hlavního města Prahy vydaný společně s publikací návrh
Strategie rozvoje veřejného prostoru hl. m. Prahy – strategií,
kterou lze chápat mj. jako odůvodnění nebo úvod k Manuálu.
Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha doposud
žádný podobný dokument oficiálně neměla. Manuál a návrh
Strategie shrnují obecné principy, pravidla a procesy rozvoje
veřejných prostranství.
Jsou prvním nástrojem komplexního přístupu ke zvyšování
kvality pražských veřejných prostranství. Definováním
kritérií kvality veřejných prostranství tvoří (ideový) základ
pro celostní tvorbu veřejných prostranství a další činnost
Kanceláře. Jejich obecná a čtenářsky přístupná forma
přesahuje hranice Prahy a inspiruje mnohá další města
k vytvoření podobných dokumentů.
Návrh Strategie analyzuje současné problémy, formuluje
východiska a cíle kvalitního rozvoje veřejných prostranství
a nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Obsahuje tak
řadu témat a problematik, které lze rozvíjet v samostatných
dokumentech či projektech.
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy pak
obsahuje konkrétní principy, pravidla a doporučení pro
plánování, tvorbu, správu a údržbu veřejných prostranství.
Je určen všem aktérům, kteří se podílejí na tvorbě veřejných
prostranství v oblasti investic, plánování, navrhování,
schvalování, údržby a provozu. Využívají jej zejména zástupci
městských organizací a jejich projektanti, městské části,
ale také soukromí investoři a veřejnost. Manuál reaguje
na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke
zlepšení situace od celku až po detail – návrh jednotlivých
komponentů veřejných prostranství ve vztahu k celkové
kvalitě prostoru. Je návodným a doporučujícím dokumentem,
nikoli legislativním předpisem. Usnesením Rady hl. m. Prahy
je však závazný pro všechny městské organizace a organizace
čerpající finance z rozpočtu města.
STRUKTURA DOKUMENTU
Manuál je rozdělen do čtyř základních částí, které definují
kvalitu veřejných prostranství a nástroje jejího dosažení
ve struktuře od obecného po detail.
A. Ú
 vod představuje základní cíle a charakter dokumentu
a způsob jakým manuál používat.
B. Č
 ást Typologie popisuje v obecné rovině jednotlivé typy
veřejných prostranství a jejich roli ve městě a slouží
jako podklad při definování charakteru prostorů a z něj
vyplývajících principů a pravidel jejich tvorby.

manuál tvorby veřejných prostranství

C. Č
 ást Uspořádání se věnuje kvalitě veřejných prostranství
z hlediska organizace provozu a dílčích celků veřejných
prostranství.
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D. V části Prvky jsou popsána jednotlivá pravidla a principy
k jednotlivým komponentům veřejných prostranství,
strukturovaných dle typových kategorií.

manual.iprpraha.cz
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manuál tvorby veřejných prostranství
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plug-in umělecká díla na veřejných prostranstvích hlavního města prahy

026
027

02

PLUG-INY MANUÁLU TVORBY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Manuál se postupně rozrůstá o dílčí metodiky – tzv. plug-iny, které se jednotlivým tématům rozpracovaným v Manuálu
věnují do větší hloubky. První vlaštovkou je v tomto smyslu
publikace Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m.
Prahy, která se zabývá problematikou realizace výtvarných
objektů ve veřejně přístupném exteriéru města.

UMĚLECKÁ DÍLA NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

Publikace deklaruje význam kulturní role veřejného prostoru
a smysl existence kvalitního umění v ulicích města. Definuje
kritéria kvality uměleckých děl situovaných na veřejných
prostranstvích a pravidla pro jejich pořizování, správu,
údržbu a související činnosti. Je tak první ucelenou koncepcí
a souborem pravidel pro realizování uměleckých děl na veřejných prostranstvích Prahy.
Dokument je hlavně iniciačním nástrojem a jeho cílem také
zvýšení povědomí o kvalitním umění. Pro účely plug-inu
manuálu byla vytvořena typologie uměleckých děl, která
rozlišuje například permanentní a dočasné díla nebo díla
s komemorativní funkcí a bez ní. Klíčovou části plug-inu je
definování kritérií kvality uměleckého díla. Z pohledu veřejného prostoru je vhodné posuzovat kvalitu díla nejen
z uměleckého nebo obsahového hlediska, ale také z hlediska
prostorové kvality, tedy vztahu uměleckého díla
k veřejnému prostranství.

plug-in umělecká díla na veřejných prostranstvích hlavního města prahy

Nejobsažnější kapitola se věnuje procesům, které předcházejí
vytvoření a umístění kvalitního uměleckého díla. Zahrnují zavedení nových rolí na městských institucích, jako je například
městský kurátor, odborná komise nebo projektový manažer
projektu. Vyjmenovává a na modelových situacích popisuje
různé druhy pořízení díla, od veřejné soutěže až po přímý
nákup nebo zavedení systémové finanční podpory.

DALŠÍ METODICKÉ
DOKUMENTY

Kancelář se na základě aktuálních potřeb města věnuje také
tvorbě dalších drobnějších a iniciačních metodických dokumentů a strategií doplňujících systém Manuálu. Patří sem
např. Koncepce povrchů komunikací v Pražské památkové
rezervaci, Koncepce povrchů tramvajových tratí, podklad pro
rozhodování při stavebních úpravách vstupů do metra nebo
Strategie Programu 2 % na umění v Praze a další.

Metodické a strategické dokumenty
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KONCEPCE

KONCEPČNÍ
STUDIE
VĚTŠÍCH
CELKŮ

Koncepční studie je nový nástroj koncepčního plánování
investic do veřejných prostranství vyvinutý Kanceláří
veřejného prostoru. Slouží jako podklad pro další stupně
projektových dokumentací a mohou být dílčím východiskem
pro rozhodování v rámci investičních záměrů města či
dalších rozvojových aktivit, včetně záměrů soukromých
subjektů. Smyslem jejich tvorby je dosáhnout celkové kvality
a koordinace všech záměrů a potřeb na daném prostranství.
Kromě systémového vyplňování chybějících rovin v územně
plánovacím procesu reagují jednotlivé typy koncepčních
studií také na aktuální potřeby města.
Formát koncepční studie není součástí povinné
dokumentace dle stavebního zákona a nemá legislativní
závaznost. Primárně je pouze doporučujícím podkladem
přibližně na úrovni prověřovací studie nebo studie
proveditelnosti. Jeho různou míru závaznosti ovšem může
stanovit například Rada hl. m. Prahy formou usnesení
zavazujícího různé subjekty, které čerpají investice z rozpočtu
hlavního města.
Koncepční studie větších celků řeší veřejná prostranství
uceleného rozsáhlejšího území na základě urbanistického
nebo tematického (typologického) vymezení. Úkolem je
definování cílů rozvoje zejména s ohledem na potřeby
širšího území jako celku a role jeho dílčích částí, méně pak
design jednotlivých míst a objektů. Zobrazovací metoda
musí odpovídat tomuto úkolu a obsahuje především mapová
schémata a textově formulovaná východiska a cíle.
Ideální součástí studie tematických celků je pilotní projekt
v konkrétním území, který ověřuje a demonstruje principy pro
dané téma. Zástupcem této kategorie koncepčních studií je
Vybíralka 25 – pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť,
jehož tématem bylo nalezení způsobu práce s veřejným
prostorem v oblasti modernistických rezidenčních lokalit2.
Forma koncepčních studií větších celků má ve všech
projektech podobný charakter – jde od celku k detailu.
Rámcová koncepce celého vymezeného území se v akčním
plánu rozděluje na návrhy dílčích opatření různé povahy
(investiční i neinvestiční – programové, organizační).
Tyto drobnější záměry a projekty je pak možné realizovat
postupně, z různých zdrojů i různými investory, přičemž
existence nadřazené koncepce zaručuje jejich vzájemnou
provázanost a smysl v rámci celku.
2 MELKOVÁ, Pavla. Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru.
Praha, 2016. Habilitační práce (doc.). České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta architektury
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KONCEPCE
PRAŽSKÝCH
BŘEHŮ

publikace koncepce pražských břehů

ŘEKA JE CELOMĚSTSKY
VÝZNAMNÝ VEŘEJNÝ PROSTOR.
PROSTOR ŘEKY V CELÉM MĚSTĚ
JE SOUVZTAŽNÝ CELEK
A JEHO ROZVOJ, I V DÍLČÍCH
ČÁSTECH, JE VŽDY TŘEBA
ŘEŠIT V CELOMĚSTSKÝCH
SOUVISLOSTECH.

iprpraha.cz/prazskebrehy

Vizí města bylo vytvořit z pražských břehů kvalitní, dobře
spravovaný veřejný prostor. Chyběl ale dokument, který by se
na Vltavu v Praze díval jako na celek a umožnil plánovat její
rozvoj v celoměstských souvislostech. Koncepce pražských
břehů proto definuje komplexní přístup k řece jako základnímu
vztažnému elementu města a krajiny a řeší prostor řeky jako
celoměstsky významný veřejný prostor.
Koncepce je strategickým a iniciačním dokumentem hl. m.
Prahy, který otevírá diskuzi o hodnotách prostoru řeky, o jeho
aktuální i budoucí podobě a roli ve struktuře a životě města
a současně je výzvou k jeho postupnému zkvalitňování. Slouží
jako koordinační podklad pro všechny záměry urbanistického
a architektonického plánování, investic, správy, údržby a využití. Je podkladem pro spolupráci na úrovni hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, obyvatel města, odborníků,
podnikatelského sektoru a dalších aktérů v území.
Koncepce obsahuje principy, jak s řekou pracovat na úrovni
celého města, ale i konkrétní náměty ke zlepšení, které dávají
smysl v rámci celku. Definuje tak zadání pro navazující projekty či přípravu organizačních, správních nebo ekonomických
opatření. Navrhuje také nové nástroje správy a organizace
(správce nábřeží, příměstský park). Hlavní náměty jsou
shrnuty v akčním plánu, podle kterého může město koncepci
postupně naplňovat.
Inovativní je především pojetí tzv. prostoru řeky, za který
jsou považovány nejen samotné břehy, ale také navazující
oblasti v šíři říční nivy, zahrnující místa, jejichž charakter
je přímo ovlivněn návazností na řeku anebo který naopak
řeku sám ovlivňuje. Pečlivé rozklíčování a popsání rozličných
charakterů a potenciálů města a krajiny podél Vltavy na území
hlavního města Praze podává komplexní obraz řeky ve městě.

Koncepční studie větších celků
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příklad z koncepce pražských břehů: návrh území holešovického meandru
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příklad z koncepce pražských břehů: návrh území soutoku berounky a vltavy
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příklad z koncepce pražských břehů: význam nábřeží v síti veřejných prostranství a jejich vizuální vztah s dominantami
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VYBÍRALKA 25
PILOTNÍ PROJEKT
REVITALIZACE
PRAŽSKÝCH SÍDLIŠŤ
NÁVRH ÚPRAV VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SE SNAŽÍ
ODPOVĚDĚT NA POTŘEBY BĚŽNÉHO ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI.
VYTVÁŘÍ NOVÁ MÍSTA PRO SETKÁVÁNÍ OBYVATEL
RŮZNÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. PŘEDPOKLADEM
BUDOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU JE TO, ŽE SE LIDÉ MAJÍ
KDE NEFORMÁLNĚ POTKÁVAT.
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iprpraha.cz/vybiralova

Na počátku projektu Vybíralka stálo rozhodnutí kanceláře
věnovat se pražským sídlištím jako urbanistické typologii
se specifickými vlastnostmi a vůle města zlepšovat obytné
prostředí na periferii. Vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě
byl pro pilotní projekt vybrán jako ucelený výstavbový celek
vykazující typické znaky sídliště s potenciálem již částečně
aktivované místní komunity a etablujícího se lokálního
kulturního centra Plechárna. Cílem projektu bylo na základě
praktických zkušeností odpovědět na otázky, s jakými
reálnými problémy se sídliště potýká, jaká mají být veřejná
prostranství na sídlišti a co mohou nabízet svým obyvatelům.
Výstupem pilotního projektu je Plán revitalizace koncepční studie, která je výsledkem rozsáhlého plánovacího
procesu, do nějž byli zapojeni místní obyvatelé, zástupci
městské části a další lokální aktéři. Participativní plánování
na Vybíralce bylo zahájeno oslavami 25. výročí sídliště. Ve
spolupráci s městskou částí a Plechárnou se uskutečnilo
několik úspěšných kulturních akcí, které přispěly k utužení
jádra místní komunity a všeobecné proměně vnímání
místa. Plán sestává z celkové koncepce řešeného území,
ze které vyplývá soubor dílčích opatření jako podklad pro
navazující projekty – např. rekonstrukci uliční sítě, vytvoření
jednotného Design Manuálu pro oblast Vybíralky, revitalizaci
předprostoru základní školy nebo zřízení pozice kustoda pro
volnočasová hřiště v areálu školy.
Návrh obsažený v plánu revitalizace pracuje s ideou
naplnit potenciál „bydlení v zeleni“, celkově tak zlepšit
image bydlení na sídlišti a umožnit dlouhodobý, postupný,
ale koordinovaný rozvoj. Snaží se o zvýšení čitelnosti
a optimalizaci údržby prostoru akcentováním různých
charakterů prostředí sídliště, rozšířením možnosti trávení
času venku o zázemí pro různé skupiny obyvatel a nastavením
standardu z hlediska materiality a vybavení; mj. aplikuje
principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou.
Projekt Vybíralka je modelovým příkladem přístupu
k plánování a revitalizaci pražských sídlišť obecně.
Nejdůležitější poznatky a zkušenosti jsou dále využívány
v dalších projektech města.
Návrh úprav veřejných prostranství se snaží odpovědět
na potřeby běžného života na sídlišti. Vytváří nová místa
pro setkávání obyvatel různých věkových kategorií.
Předpokladem budování vztahu k místu je to, že se lidé mají
kde neformálně potkávat.
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KONCEPCE CELKOVÉHO
KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA
A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ

Koncepce Císařského ostrova ideově navazuje na
Koncepci pražských břehů. Impulsem k jejímu vytvoření
a detailnějšímu řešení tohoto území byla stavba nové vodní
linky Ústřední čistírny odpadních vod, vysoká investice do
infrastruktury celoměstského významu, která postrádala
řešení okolí a plnohodnotnou kompenzaci dopadů na krajinu
Trojské kotliny.
Smyslem koncepce je proto překlenout tradiční sektorový
přístup a k území Císařského ostrova přistupovat jako
k širšímu celku krajiny, která je vrstevnatá a velice komplexní.
Jednotlivé funkční požadavky jako prostupnost, dopravní
obslužnost, parkování, vodohospodářská opatření atd. jsou do
ní citlivě vkládány až poté, co jí porozumíme.
Inovativní byl zejména proces pořízení koncepce, tzv.
soutěžní workshop, který je kombinací soutěže o návrh
a odborného kolokvia s cílem najít sdílený přístup k rozvoji
složitého území, ve kterém se kumuluje množství mnohdy
protichůdných zájmů různých aktérů. Ti se vůbec poprvé sešli
u jednoho stolu během třech celodenních setkáních za účasti
pěti mezioborových týmů. Vítězný tým, který dopracoval
podkladovou urbanisticko-krajinářskou studii, tvořili:
Ing. arch. Petr Pelčák (architektura), Ing. Eva Wagnerová
(krajinářská architektura), Ing. Václav Malina (dopravní
stavby) a Ing. Miloslav Šindlar (vodohospodářské stavby).
Na základě vyhodnocení a projednání studie byly formulovány
hlavní zásady a principy rozvoje území.
Součástí procesu byla komunikace s širokou veřejností
formou participativních setkání, prezentace výstupů
a edukativní výstavy doprovázené debatami a programem pro
školy přímo na místě.
Pro postupné naplňování koncepce byl zpracován akční
plán. Soubor jednotlivých opatření různého charakteru od
iniciačních akcí, které je možné realizovat v krátkodobém
horizontu (např. úklid a péče na ostrově, dočasné záchytné
parkoviště u Trojského mostu), až po koncepční studie
navazujícího území (např. trojského nábřeží) a konkrétní
investiční záměry (např. přírodě blízká revitalizace řeky –
projekt „Divoká Vltava“). Pro realizovatelnost investičních
projektů jsou důležitá také procesní opatření jako např.
založení místní správy a zřízení pozice projektového
manažera.
V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití
člověka s řekou. Rovnocenný vztah byl v 19. století nahrazen
jednostranným využitím řeky jako infrastruktury. Dnes se
znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat
vrstevnatost krajiny a toho co nám přináší.
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KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA –
NÁVRAT K PŘIROZENOSTI
LUŽNÍ KRAJINY

Návrh úpravy krajiny Císařského ostrova si klade za cíl návrat
krajiny k přirozenosti, kde je dobré chvíli pobýt, kde je na co
se dívat a mnohé prožít. Návrat ke krajině, kterou navštěvují
kulturní lidé, ale kde jsou doma mnohé rostliny a živočichové.
Navržený dlouhodobý proces obnovy přirozenosti jde cestou
úklidu a postupného uzdravování krajiny. Již od počátečních
fází spoléháme na spolupráci s přirozenými přírodními
procesy, je ponechán výrazný prostor i fenoménu tzv. „šťastné
náhody“. V návrhu jsou jednoduché pěší trasy, lokálně
upravený terén, který by mohl připomínat původní topografii.
To je například rozpoznání potenciálu individuálních
samovolných jevů, přírodnin a souhry vlivů, které mohou
hrát důležitou roli do budoucna.

DIVOKÁ VLTAVA –
KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

Cílem koncepce bylo nalézt způsob, jak kompenzovat dopady
nové vodní linky na krajinu Trojské kotliny. Projekt Divoká
Vltava není jenom kompenzačním vodohospodářským
opatřením, ale obnovou říčních biotopů zároveň posiluje
krajinné hodnoty nivy. Kromě úprav v korytě řeky je součástí
také mělký průleh (terénní sníženina) napříč Císařským
ostrovem, který je mimo jiné místem pro hru a rekreaci.

NÁBŘEŽÍ STROMOVKY
A ŠIRŠÍ PŘEDPOLÍ
PŘEMOSTĚNÍ PLAVEBNÍHO
KANÁLU TROJA-PODBABA

Součástí naplňování Akčního plánu Koncepce je také úprava
nábřeží plavebního kanálu u Stromovky. Toto území by tak
mělo plnit nejen pobytovou funkci, ale i roli důležité spojky
Stromovky a Trojské kotliny po proudu. Vzhledem k prudkému
nárůstu rekreačního využití Stromovky v posledních letech je
kvalitní bezbariérové rekreační propojení přes kanál v území
zcela zásadní. Cílem koncepční studie je nalézt urbanisticky
optimální umístění a geometrii objektů přemostění
a přístaviště. Dále také popsat principy architektonického
a krajinářského řešení začlenění technických objektů
do prostředí Trojské kotliny. Studie se zabývá také
architektonickým detailem cest, mobiliáře a vegetačními
úpravami v místě.

autoři: petr pelčák, eva wagnerová, čestmír suška
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KONCEPCE

KONCEPČNÍ
STUDIE
VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

prvků opět soustředí na celkové architektonické uspořádání
prostoru, koordinaci investičních záměrů jednotlivých správců
dílčích částí veřejného prostranství a vyvážení potřeb a zájmů
různých uživatelů (pěších, cyklistů, složek záchranného
systému, veřejné a individuální dopravy a mnoha dalších).
Dílčími tématy jsou v souladu s principy Manuálu tvorby
veřejných prostranství
hl. m. Prahy například:
	zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty (rozšíření chodníků,
doplnění přechodů, bezbariérovost a integrace možných
cyklistických opatření v rámci prostorových limitů)
	zvýšení uživatelského komfortu veřejné dopravy
(bezbariérový přístup a logické rozmístění zastávek)
	zajištění dostatečného prostoru pro stromořadí a doplnění
mobiliáře
bezkolizní řešení dopravní obsluhy území
	vyvážení nároků na kapacitu automobilové dopravy
a parkování a cíle obytné kvality prostředí.
Součástí vypracování samotné studie je také získání
nezbytných podkladů, tj. např. různých průzkumů, technických
analýz či participace s veřejností. U každé studie je potřeba
individuálně hledat zdravou míru předurčenosti vzhledem
k potřebám a charakteru řešeného projektu. Velký objem
práce ve fázi koncepční studie spočívá ve složité koordinaci
množství subjektů – správcovských organizací, majitelů
a správců infrastruktury atd., stejně jako v úzké spolupráci
s vedením města. To je také důvodem, proč je v některých
typech investičních záměrů účelné, aby koncepční studie byly
vypracovány na půdě koncepčního pracoviště města, nikoli
přímo jednotlivými architektonickými kancelářemi.

KONCEPČNÍ STUDIE VĚTŠÍCH CELKŮ
			
KONCEPČNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
06 VINOHRADSKÁ
07 KLAPKOVA
08 DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
09 TÁBORSKÁ / NA PANKRÁCI / NA VESELÍ / SOUDNÍ
10 NÁMĚSTÍ OSN
11 LETENSKÝ KŘÍŽ
12 MOST LEGIÍ – ÚJEZD – VÍTĚZNÁ
13 KLÁROV
14 REVOLUČNÍ
15 MAGISTRÁLA – SPOJUJÍCÍ MĚSTSKÁ TŘÍDA
16 OKOLÍ NÁRODNÍHO MUZEA
17 KARLOVO NÁMĚSTÍ

Koncepční studie ulic a náměstí se zabývají konkrétním
veřejným prostranstvím ve větším detailu. V praxi posledních
období vzešla velká část investičních záměrů na veřejných
prostranstvích z dílčích potřeb technických a dopravních
úprav místa, které žádným způsobem nezohledňují celkovou
kvalitu místa. Přitom objem investičních prostředků do nich
vložených je často značný a v mnoha případech by sledování
celkové obytné kvality neznamenalo ani jejich navýšení.
Stačilo by pouze od začátku postupovat také s cílem zvýšit
tuto kvalitu.
V Praze jsme proto na základě aktuálních potřeb města
postupně v praxi vytvořili (a stále vytváříme) systém, který
poskytuje prostor pro včasné vypracování koncepčních
studií veřejných prostranství a jejich využití při přípravě
investičních záměrů technických a dopravních úprav. Takovým
příkladem jsou rekonstrukce tramvajových tratí, které
představují vysokou investici a současně jsou výrazným
stavebním zásahem v celé délce ulice. Koncepční studie
zapojují rekonstrukci trati do celkového řešení konkrétního
prostoru tak, aby realizované zásahy odpovídaly jeho
významu a reagovaly na současné potřeby obyvatel města.
Obsahově se více než na samotný design a detail dílčích

Postupně do tvorby koncepčních studií ulic a náměstí
zapojujeme architektonickou obec formou veřejných zakázek
a pravidelných projektových (koordinačních) výborů. Role
Kanceláře veřejného prostoru se v tomto postupu posouvá
do role odborného tvůrce zadání a projektového manažera.
Přínosem je kromě zvýšení kapacity pracovníků kanceláře
a transparentního zapojení architektů do tvorby města, také
vzájemná edukativní rovina, kterou tento způsob přináší.
Architekti a projektanti se učí pracovat s veřejným prostorem
a vyrovnat se s množstvím různorodých zájmů a komunikovat
s městskými aktéry. Poznávají postupy a procesy městské
správy a město se naopak učí chápat důležitost role architekta
nejen jako zpracovatele studie, ale také jako moderátora
odborné diskuze. Kritériem výběru externího zpracovatele
studie přitom není pouze cenová nabídka, ale také kvalita.
Tento v praxi zatím málo zažitý způsob výběrového řízení
se osvědčil i v dalších projektech zadávaných IPR Praha.
V souvislosti s tím bychom rádi zmínili Kancelář právní IPR,
která zajišťuje legislativní rámec projektů a Kancelář projektů
a soutěží IPR, založenou v r. 2014, která e od roku 2014
zaměřuje na koncepční přípravu projektů a investic formou
architektonických soutěží.

3 MELKOVÁ, Pavla. Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru.
Praha, 2016. Habilitační práce (doc.). České vysoké učení technické
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VINOHRADSKÁ

schéma hierarchie dokumentů sanuálu a navazujících plug-inů

VINOHRADSKÁ JE JEDNOU
Z PÁTEŘNÍCH OS, KTERÉ
URČILY STRUKTURU ZASTAVĚNÍ VINOHRAD.
STUDIE NAVRHUJE IDEÁLNÍ STAV, KTERÝ
VRÁTÍ VINOHRADSKÉ DŮSTOJNOST
ŽIVÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY.
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Vinohradská je díky své šířce a strategické poloze
v urbanistické struktuře synonymem pražské městské třídy,
která ve stopě původní historické osy tvoří páteř Vinohrad.
Aktuální podoba uličního prostoru, chodníků a mobiliáře ale
nereflektuje význam ulice ani současné potřeby obyvatel.
Hustý automobilový provoz koliduje s plynulostí tramvajové
dopravy a množství fyzických i psychologických bariér
představuje problém z hlediska pěšího pohybu. Deficity ulice
se promítají i do způsobu využití parteru objektů.
Impulsem ke komplexnímu řešení Vinohradské byl plán
Dopravního podniku hl. m. Prahy rekonstruovat tramvajovou
trať v úseku od křížení s Legerovou ul. po křižovatku
Želivského. Vinohradská je první koncepční studií Kanceláře
veřejného prostoru a jako taková položila základy způsobu
tvorby koncepčních studií pro další projekty a základy
metodiky systematické participace veřejnosti, která
v takovém rozsahu proběhla rovněž poprvé.
Studie se snaží reflektovat charakter Vinohradské, která je
při své délce soustavou rozmanitých míst se silnou identitou
a zároveň sjednotit standard prostorového uspořádání,
mobiliáře a provedení povrchů a dlažeb. Nová organizace
prostoru se snaží o preferenci tramvajové dopravy a vyšší
komfort jejího užívání, o minimalizaci kolizí s automobilovým
provozem a vytvoření lepších podmínek pro pěší a cyklisty.
Ulice by se měla stát příjemným místem k procházkám
a setkávání, aby tak znovu nabyla původní reputace
vinohradského korza. Koncepční studie proto doplňuje
stromořadí v celé délce ulice, akcentuje přirozené pobytové
prostory v rozšířených nárožích a v místech širšího chodníku
před významnými budovami, dnes upozaděné ve prospěch
provozně-dopravní role ulice. Mezi nejvýraznější lokální
změny a zlepšení, které studie přináší, patří např. doplnění
úrovňových přechodů pro pěší v místě vstupů do metra na
náměstí Jiřího z Poděbrad nebo doplnění pěšího přechodu
mezi OC Flora a protější stranou ulice přímo v křižovatce
s ul. Jičínskou.
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zábradlí a doplnění přechodů pro chodce

roh vinohradské ulice a náměstí jiřího z poděbrad. odstranění
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KLAPKOVA

Impulsem ke komplexnímu řešení byla plánovaná
rekonstrukce tramvaje, díky které bylo možné ulici uchopit
jako jeden celek. Na nepříliš známé ale významné historické
ose se střídá několik charakterů. Nejprve ulice prochází
původním vesnickým jádrem Kobylis s nízkou zástavbou
a živým parterem, pak přechází rušnou křižovatku se stanicí
metra a pokračuje klidnou zástavbou rodinných domů
v zahradách. Všechny funkce a druhy dopravy je nutné
skloubit do relativně úzkého uličního prostoru.
Motivem koncepční studie byla mj. koordinace
jednotlivých správců a investorů. Podařilo se přesvědčit
správce jednotlivých inženýrských sítí, aby se přidali
k celkové rekonstrukci ulice a předešlo se tak neoblíbenému
a nákladnému opakovanému rozkopávání uličního prostoru.
Osvětlení a trakční vedení je umístěno na společných
sloupech, čímž se ušetřil prostor na chodnících. Tématem
bylo také nalezení ekonomického, ale esteticky vhodného
řešení povrchů mimo exponovanou a památkově chráněnou
část Prahy.
Vedle úprav, které by měly zajistit kvalitnější podmínky
pro běžný provoz, bylo v oblasti vilové zástavby navrženo na
místě stávající rozlehlé křižovatky s ul. Veltěžskou pobytové
prostranství se stromy, mobiliářem a herním prvkem. Severní
část ulice je pak s cílem ochlazování rozpálené komunikace
doplněna jednostranným stromořadím.
Klapkova je první koncepční studií, na kterou je nyní
(v době vydání této publikace) zpracována a schválena
projektová dokumentace pro stavební povolení. V rámci
pionýrské snahy o realizaci studie kvalitního městského
prostoru bylo nutné složitě nalézat shodu s běžnou
praxí determinovanou technickými požadavky, normami
a stavebními vyhláškami. Výsledným projektem se však
podařilo dojít ke konsenzuálnímu řešení. Praktické zkušenosti
z této fáze jsou užitečné zejména pro přípravu dalších
koncepčně orientovaných projektů veřejných prostranství.

iprpraha.cz/klapkova
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DVOŘÁKOVO
NÁBŘEŽÍ

KDYŽ SE ŘEKNE DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ,
NEVYBAVÍ SE OBČANŮM NIC, PŘÍPADNĚ
JEN LODĚ, NÁPLAVKA NEBO TRANZITNÍ DOPRAVA.
PŘITOM JE ČÁST NÁBŘEŽÍ NA FRANTIŠKU MÍSTO,
NA KTERÉM SE JEDNY Z NEJSTARŠÍCH
DOCHOVANÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK PRAHY
DOSLOVA POTKÁVAJÍ S VLTAVOU.
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Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové
investice do území, realizované nebo plánované v horizontu
nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či
budov na nábřeží. Specifikem řešeného území je poměrně
malý počet velkých institucí a společností, které budovy
a pozemky na horní úrovni vlastní či spravují. Ty se také
staly partnery při společném formulování vize pro nábřeží,
které probíhalo v několika fázích nejprve prostřednictvím
strukturovaných rozhovorů s jednotlivými vlastníky či
správci a následně na společných setkáních u kulatého stolu.
Poznatky z takto pojatého procesu se staly východiskem pro
navrhovaný stav.
Koncepční studie se tak může stát společným podkladem
pro navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů
závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci
probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje
nábřeží a bezprostředně navazujících veřejných prostranství.
Představuje nejlepší možný konsenzus často protichůdných
dílčích zájmů.
Nábřeží Na Františku tvoří praostředí budovám, jejichž
založení dělí navzájem tři čtvrtiny tisíciletí a které připsaly
Praze některá světová či evropská civilizační prvenství.
Studie navrhuje takovou úpravu prostředí, která všem
soudobým uživatelům umožní nad rámec uspokojení jejich
běžných potřeb tuto skutečnost vnímat.
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069

vizualizace návrhu dvořákova nábřeží
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TÁBORSKÁ
NA PANKRÁCI
NA VESELÍ
SOUDNÍ

Koncepční studie reaguje na plánovanou investici do
tramvajové trati spojující Nusle s Pankrácem, která prošla
poslední komplexní rekonstrukcí před 30 lety. Ulice
Táborská, která vede historickou stopou spojující Nusle
s Pankrácem, se v místě náměstí Hrdinů napojuje na ulici Na
Pankráci, která naopak vede v místě historické cesty spojující
Prahu s Českými Budějovicemi. S tím souvisí i dlouhá historie
zástavby kolem obou ulic a jejich význam pro obsluhu daného
území, které je dnes součástí širšího centra Prahy.
Současný charakter ulic je degradován důrazem na
silniční dopravu a částečně i vývojem navazující zástavby
modernistického charakteru (podél ulice Na Pankráci). Ulice
mají výrazný deficit v pobytovém charakteru a generují velké
množství překážek pro chodce (chybějící chodníky a přechody
pro pěší, množství zábradlí, bariérové zastávky apod.).
Samostatným prvkem, který ale ovlivňuje celé území včetně
řešených ulic, je severojižní magistrála procházející ulicí
5. května, která křižuje řešené území. Představuje v území
výraznou bariérou a svým způsobem i limit pro další rozvoj.
Historická trasa, která získává zpět svůj noblesní
charakter hlavní třídy lokálního centra. Studie přináší
rovnováhu mezi jednotlivými typy dopravy s důrazem na
zlepšení podmínek pro pěší a veřejnou, zejména tramvajovou,
dopravu.
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NÁMĚSTÍ OSN

Praha 9 je městskou částí, která na území původně
průmyslových areálů skrývá jeden z největších rozvojových
potenciálů v kontextu celé Prahy. Náměstí OSN dnes fakticky
tvoří křižovatka celoměstsky významných ulic Sokolovská–
Kolbenova (radiála) a Freyova–Jandova–Vysočanská
(tangenta). Díky centrální poloze v rámci hranic Prahy 9
a přítomnosti radnice a dalších úřadů patří k nejdůležitějším
veřejným prostranstvím této části Prahy. Náměstí však
vzhledem k významu a frekvenci využití vykazuje značné
deficity v uspořádání a úpravě veřejných prostranství.
V souvislosti s investicí Dopravního podniku hl. m.
Prahy do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Kolbenova
a Sokolovská, která náměstí protíná, bylo žádoucí pořídit
koncepční studii úprav veřejného prostranství, která by
rekonstrukci tramvajové trati zasadila do celostního kontextu
a obecnějšího rámce, který bude sledovat nejen maximální
zhodnocení a zlepšení prostředí stávající již založené
struktury zástavby, ale také vytvoří podmínky pro uspokojení
potřeb budoucího zvýšeného počtu uživatelů plynoucího
z plánované transformace bývalých průmyslových areálů
v bezprostředním okolí. Proto se studie nevěnuje pouze
náměstí, ale celému širšímu uzlu tras a druhů pohybu
po městě, které jako celek tvoří ústřední veřejné
prostranství Vysočan.
Důležitým tématem se tak stalo zajištění kontinuity
a uživatelské vstřícnosti přestupních tras mezi autobusy,
tramvajemi, vlaky i metrem a také průchody a propojení do
rekreačního zázemí údolí Rokytky a jižních svahů za železnicí
severně od náměstí.
Ústředním motivem studie je zřízení nové multifunkční
zpevněné plochy náměstí vybavené přípojkami sítí pro
podporu pořádání různých společenských akcí, zařízené
městským mobiliářem, doplněné vodním prvkem
a polozastíněné novými stromy. Tento typ plochy dosud
v těžišti Vysočan úplně chybí.
Možnost zřídit na náměstí OSN takové prostranství
vyplynula z rozhodnutí přeložit současnou smyčku
tramvaje z křižovatky zpět do předválečné polohy kolem
bloku, který náměstí vymezuje z východu. Nová smyčka je
zároveň nástrojem kultivace a znovuzpřístupnění dosud
zanedbávaných ulic, které blok opisují, a to nejen pro
veřejnost, ale i pro jednotky integrovaného záchranného
systému, které dosud dotčenými plochami kvůli divoce
parkujícím automobilům neprojely buď vůbec, nebo jen
s největšími obtížemi.
Uzel definovaný trasami přestupů mezi jednotlivými
módy hromadné dopravy a průsečíkem tras různých druhů
pohybu po městě vytváří ústřední veřejné prostranství
Vysočan. Studie jej navrhuje upravit do standardu úměrného
současnému (a budoucímu) významu a využití a doplňuje
o dosud chybějící samotnou víceúčelovou zpevněnou
plochu náměstí.
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LETENSKÝ KŘÍŽ

Ulice Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Veletržní a Strojnická
historicky tvoří spolu s třídou Milady Horákové základní
kostru veřejných prostranství Letné. Současný technický
stav tramvajové trati v ul. Dukelských hrdinů a U Výstaviště
vyžaduje v nejbližších letech kompletní rekonstrukci. Takto
rozsáhlý stavební záměr je jedinečnou příležitostí pro
rehabilitaci prostoru a zkvalitnění veřejných prostranství.
Souběžně Národní galerie aktuálně připravuje rekonstrukci
budovy Veletržního paláce, která se dotkne i jeho
předprostoru, a je žádoucí tyto investice v dalších krocích
koordinovat a ve výsledku synergicky propojit.
Hlavní město spolu s městskou částí Praha 7 zároveň
dlouhodobě usilují o definování nové podoby Veletržní ulice.
V rámci opatření souvisejících se zprovozněním tunelového
komplexu Blanka byly v části Veletržní provedeny dočasné
úpravy jejího dopravního uspořádání nastiňující možnou
proměnu.
Cílem koncepční studie je tyto úpravy transformovat
do trvalého stavu a definovat nový charakter ulice, který
tuto významnou městskou třídu z hlediska celkové kvality
veřejného prostoru významně povýší.
Podstatou koncepční studie je návrh uspořádání profilů
ulic a navazujících veřejných prostranství. Návrh i v kontextu
výše zmíněných nedávných změn v dopravním schématu
v širším okolí (tunelový komplex Blanka) směřuje především
ke zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského
komfortu ulic pro všechny uživatele, zejména však těch
slabších - chodců. Navržené změny umožňují výsadbu uličních
stromořadí, bezbariérové zpřístupnění zastávek veřejné
dopravy, zvýšení preference MHD, zvýšení bezpečnosti
přechodů pro chodce, souvislou integraci cyklistické dopravy,
zvýšení celkového úhrnu veřejných parkovacích stání,
optimalizaci průběhu inženýrských sítí vzhledem k situaci
na povrchu, doplnění městského mobiliáře a vybavení ulic
a v neposlední řadě také umělecké intervence ve veřejném
prostoru.
Primárními podněty ke zpracování studie byly žádosti
Dopravního podniku hl. města Prahy a městské části Praha
7 o koncepční spolupráci a v případě pozdějšího rozšíření
řešeného území o ulici U Výstaviště také potřeba koordinace
investic pražských i státních v prostranství vstupu na
výstaviště a do Stromovky. Studie bude implementována
hlavně investičními akcemi pražského dopravního podniku
a Odborem rozvoje a financování dopravy MHMP (respektive
TSK Praha, a. s.).
Navržené změny umožňují výsadbu uličních stromořadí,
bezbariérové zastávky veřejné dopravy, zvýšení preference
MHD, zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce, souvislou
integraci cyklistické dopravy, zvýšení počtu veřejných
parkovacích stání, doplnění městského mobiliáře a vybavení
ulic a v neposlední řadě také umělecké intervence ve
veřejném prostoru.
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MOST LEGIÍ
ÚJEZD – VÍTĚZNÁ

Újezd ležící na spojnici Malé Strany a Smíchova je
symbolickou vstupní branou do Petřínských sadů. Most
Legií jej spojuje se Starým a Novým Městem a v sousedství
řešeného území se nacházejí významné rekreační plochy jako
Kampa, Střelecký ostrov nebo Dětský ostrov. V minulosti
se vedla dlouhá diskuze o možnostech úpravy přestupního
uzlu Újezd včetně bezbariérového řešení a problematicky
úzkého profilu mostu Legií, kde dochází k blokování tramvají
automobily. Pro koncepční studii bylo tématem také zlepšení
prostupnosti územím nejen pro chodce, ale i pro cyklisty.
S ohledem na památkovou ochranu mostu Legií a snahu
nesnižovat již dnes omezenou šířku vytížených chodníků,
přichází koncepční studie s návrhem severního vyosení
tramvajových kolejí tak, aby ve směru k Národnímu divadlu
nedocházelo k blokování tramvají. Ve směru k Újezdu je
naopak potvrzena jízda aut po kolejích s tím, že cyklisté mají
ochranný pruh. Velkou proměnou v návrhu prochází předpolí
mostu na straně Újezdu. Dochází k rozšíření chodníkových
ploch, doplnění stromů a posílení pobytovosti místa tak, aby
vznikl reprezentativní vstupní prostor na Újezd.
Navazující ulice Vítězná je upraveným profilem a povrchem
zklidněna. Pro tramvajové zastávky Újezd bylo nakonec
zvoleno řešení s tzv. mysovými zastávkami těsně před
křižovatkou. S tím souvisí i navržené odstranění světelné
signalizace na křižovatce.
Nové reprezentativní předpolí mostu Legií vytváří další
prostor pro zastavení a spočinutí v nábřežní linii levého
břehu. Zlepšení průjezdu tramvají a přístupu na zastávky
přináší užitek pro množství cestujících, kteří tudy denně
projedou městskou hromadnou dopravou.
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KLÁROV

SPOLUPRÁCE S ATELIÉREM
A69 ARCHITEKTI.
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Křižovatka Klárov je exponovanou oblastí v historickém
jádru města a zároveň patří k neuralgickým dopravním
uzlům. Je místem značné koncentrace turistů a otevřeným
zeleným prostorem v blízkosti Malé Strany a Pražského
hradu. Současná kvalita veřejných prostranství je vzhledem
k historickému, urbanistickému i dopravnímu významu
Klárova velmi nízká.
Hlavním důvodem pro koncepční uchopení Klárova bylo
velké množství kolizních situací automobilů, tramvají, chodců
a cyklistů doložených nadprůměrně vysokou nehodovostí.
Požadavek dopravního podniku na optimalizaci kolejového
vedení dožívající tramvajové trati pak byl dalším argumentem
pro komplexní rekonstrukci. Studie řeší vyvážení podmínek
pro jednotlivé druhy dopravy – zejména zvýšení bezpečnosti
pro chodce a zvýšení kvality veřejných prostranství.
Koordinuje aktuálně evidované záměry v této lokalitě.
Vzhledem k dopravní vytíženosti místa byl mj. proveden
rozsáhlý průzkum intenzit automobilové, pěší a cyklistické
dopravy. Na takto rozsáhlém území komplikovaném četnými
návaznostmi a složitými vazbami to bylo umožněno díky
instalaci kamerových zařízení, čímž se dosáhlo větší
přesnosti.
Klárov však není pouze dopravním uzlem. Neméně
podstatné pro jeho novou kvalitu je i řešení návazností na
sousední urbanistické a rekreační celky. Součástí studie je
pět tzv. „zásuvných modulů“, které rozšiřují původní zadání
o navazující místa (vnitřní parková plocha Klárova, nábřeží,
park u Hegertovy cihelny (náplavka), náplavka pod Úřadem
vlády, park Chotkova) a prověřují jejich architektonický
a urbanistický potenciál. Celkově tak vznikl obraz nového
Klárova v širších souvislostech, který bude k dispozici pro
budoucí úvahy o možných změnách.
Doprava je organizovaná do jasných linií a os. Pěší parter
se rozlévá do všech zálivů a zákoutí, které vznikají mezi
liniemi obrubníků a hranicemi historické zástavby. Nalézá
přitom nečekané návaznosti.
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Koncepční studie ulice Revoluční je součástí projektu
s názvem Hradební korzo, který má za cíl komplexní
architektonické a programové pojetí oblouku bývalých
staroměstských hradeb – tj, ulic: Národní třída, 28. října,
Na Příkopě, Revoluční a nám. Republiky – a jejich dotvoření
v reprezentativní promenádní a obchodní páteř centra
města. Význam Revoluční v tomto navazujícím urbánním
celku je dnes velmi nízký. Současný stav je komplikován
mimo jiné patnácti tisíci auty, která tudy denně projedou.
Změna charakteru ulice je jedním ze základních předpokladů
přirozeného snížení tohoto zatížení automobilovou dopravou
bez nutnosti restriktivních opatření.
Stísněný prostor Revoluční ulice, zatížený všemi
myslitelnými druhy dopravy vyžadoval dosažení konsensu
založeného na dílčích ústupcích jednotlivých aktérů.
Navrhované řešení zlepšuje pobytovou kvalitu, která je
esenciální pro celkovou humanizaci prostředí. Důraz na
zlepšení pohybu pro pěší je zásadní pro správné fungování
této ulice v širším kontextu města. Studie navrhuje rozšířit
chodníky a přidává několik míst, kde lze nově přejít ulici
napříč, mj. také pro plnohodnotné užívání navazující cestní
sítě. Narovnává tramvajové koleje do osy ulice a navrhuje
uživatelsky vstřícnější umístění zastávek, které navazuje na
nově navržený plácek na výjezdu z ulice Klimentská. Zlepšuje
přístup na zastávkové ostrůvky, které jsou s chodníky spojeny
zvýšenou vozovkou pro pohodlný a bezpečný pohyb chodců
k právě přijíždějící tramvaji.
Na západní straně ulice budou vysazena stromořadí, která
přispějí ke zlepšení celkového klimatu prostředí. Mezi stromy
je vymezen prostor pro potřeby zásobování území, k umístění
předzahrádek provozoven a uličního mobiliáře. Nově
rozšířené chodníky budou vydlážděny pražskou mozaikou.
Prostor pro tramvaje je navržen v žulové dlažbě. Komunikace
pro automobilovou dopravu a cyklistickou dopravu bude mít
živičný povrch pro plynulejší a tišší pohyb.
Nové uspořádání prostoru, dosažení rovnováhy mezi
přítomnými módy dopravy a zlepšení podmínek pro pěší
naplňuje urbanistický význam Revoluční ulice a propojuje
centrum města s nábřežím.
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autoři: ateliér aoc

vizualizace návrhu. pohled do ulice revoluční směrem ke štefánikovu mostu

autoři: ateliér aoc

vizualizace návrhu. pohled z ulice klimentská do ulice revoluční

autoři: ateliér aoc

detail návrhu. řešení povrchů v ulici revoluční

autoři: ateliér aoc

axonometrie návrhu. řešení křižovatky klimentská – revoluční
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MAGISTRÁLA – SPOJUJÍCÍ
MĚSTSKÁ TŘÍDA

autoři: gehl architects

vize magistrály jako městské třídy, která propojuje lidi, městskou vybavenost a městské části

SPOLUPRÁCE
S GEHL ARCHITECTS

iprpraha.cz/magistrala

Severojižní magistrála v ose původního pražského opevnění
je celoměstsky významnou ulicí vedoucí skrz centrální
historickou část hl. m. Prahy, spojující kulturní a veřejné
objekty, stejně jako administrativní, obytné oblasti
a také parky a náměstí. V současné době plní pouze roli
dopravní tepny pro automobilovou dopravu, přitom její
potenciál umožňuje plnit i další role – celoměstsky i lokálně
významného městského bulváru. Naplnění tohoto potenciálu
odpovídá současným potřebám obyvatel hl. m. Prahy, jejichž
významná část se s magistrálou denně střetává.
Vzhledem k potenciálně kontroverznímu a především
obtížnému úkolu, jakým kultivace magistrály v současném
politicko-společenském klimatu bezesporu je, jsme do Prahy
pozvali mezinárodně uznávaného odborníka na tvorbu
veřejných prostranství a souvisejících strategií, architekta
Jana Gehla a jeho kancelář. Jejich úkolem pak bylo ve
spolupráci s IPR Praha vytvořit koncepci, jak postupnými
realistickými a konsensuálními kroky začít měnit severojižní
magistrálu v městskou třídu, spojující lidi, oblasti a funkce
– nalézt tak a naplnit její potenciál i v jiné než dopravní roli
v životě města.
Výsledná koncepce má dvě části. Analýza se zabývá
širšími souvislostmi tak, aby bylo možné lépe vést dialog
o potenciálu i problémech severojižní magistrály. Druhá
část definuje strategii, která povede k naplnění vize
„magistrála spojuje“. Koncepce přináší především obecné
principy a strategii řešení problémů veřejného prostoru
magistrály. Definuje postupné fyzické úpravy i dlouhodobou
vizi jejího směřování s ohledem na současný stav a vývoj
dopravy, služeb a vybavenosti, charakter a kvalitu prostředí.
Předpokládá postupnou proměnu a etapizaci dílčích kroků
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Navržená iniciační opatření nepodmiňují snížení propustnosti
pro automobilovou dopravu, ale přinášejí potřebné oživení
míst a zlepšení obytnosti prostoru ulice a přilehlých náměstí.
Magistrála spojuje. Kultivací fyzického prostředí,
diverzitou funkcí a dějů a adaptací efektivního a různorodého
systému mobility vytváří místa a prostranství přívětivá
pro lidi.
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OKOLÍ NÁRODNÍHO
MUZEA

SPOLUPRÁCE S KRAJINÁŘSKÝM
ARCHITEKTEM ONDŘEJEM FOUSEM.

0124

iprpraha.cz/okolinarodnihomuzea

Okolí Národního muzea je významným veřejným
prostranstvím, které leží v místě bývalých hradeb města
Karla IV., mezi Václavským náměstím a Vinohradskou ulicí.
V minulosti důležité dopravní a pěší spojení Vinohrad
a Nového Města bylo potlačeno v sedmdesátých letech
minulého století výstavbou severojižní magistrály. Zároveň
jde o významný přestupní uzel mezi stanicemi metra,
tramvajemi a v delším časovém horizontu i s přímou vazbou
na příměstskou železnici. Rekonstrukce tohoto prostoru by
měla být prvním krokem celkové revitalizace okolí magistrály.
V podstatě zde vzniká nové veřejné prostranství, protože
tento prostor doposud neměl pobytovou funkci a byl limitován
pouhým utilitárně dopravním využitím.
Řešené území je součástí plánovaného tzv. kulturního
distriktu, zahrnujícího kromě Národního muzea a bývalého
Federálního shromáždění i Státní operu, v níž od roku 2017
probíhá generální rekonstrukce. Postupná revitalizace
veřejného prostoru, sjednocená myšlenkou na vytvoření
provázaného kulturního okrsku s možností expanze kulturního
programu institucí do veřejně přístupného exteriéru, se tak
může stát výchozím bodem proměny celé oblasti.
Význam místa a uvažované využití tento prostor primárně
předurčují jako pěší s doplněním o tramvajovou trať se
zastávkami, které jsou stavebně připravené pro budoucí
napojení tramvaje do Vinohradské a Škrétovy ulice i nové
prodloužení tratě přes Vrchlického sady nebo na Václavské
náměstí. Charakteristickým a sjednocujícím prvkem celého
prostoru je specifická světlá žulová dlažba ve formátu pražské
velké kostky. Barevně navazuje na obnovený odstín budovy
Národního muzea. Prostor přiléhající k historické budově
Národního muzea je členěn zvýšenými stromovými záhony
s podrosty, které jsou lemovány posedovými zídkami. Novým
prvkem jsou stromy umístěné přímo v dlažbě, která má
v jejich bezprostředním okolí širší spáru pro lepší retenci
vody. Předprostor muzea navazuje na Václavské náměstí
a toto propojení bylo podpořeno rozšířením a doplněním
přechodů pro chodce.
Čelakovského sady procházejí komplexní renovací se
změnou charakteru jednotlivých ploch tak, aby se zlepšila
přehlednost, bezpečnost a rozšířily se možnosti užívání
parku. Plochy přiléhající k budově muzea budou tvořeny
pohledovým trávníkem s květinovým záhonem a historickým
litinovým oplocením. Centrální prostor parku bude vymezen
pro pobytový trávník. Specifickým místem je zadní trakt
podél Legerovy ulice, kam jsou částečně přesunuty tisy
z centrálního prostoru parku. Svah podél cesty bude tvořit
botanický kabinet Národního muzea vycházející z naší domácí
flóry. Parkové cesty jsou sjednoceny dlažbou z drobné žulové
kostky.
Nová scelená plocha spojuje obě budovy muzea, znovu
otevřené k výročí 100 let založení republiky a 200 let
od založení Národního muzea. Nechává vyniknout jejich
architekturu. Reprezentativní instituce konečně získává
fyzicky i symbolicky reprezentativní předprostor.
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KARLOVO NÁMĚSTÍ

„BUDOUCNOST JE V DIALOGU.“

0132

iprpraha.cz/karlovonamesti

Karlovo náměstí, původně zvané Dobytčí trh, bylo založeno
Karlem IV. ve 14. století jako poutní místo a hlavní tržiště
Prahy. Současná podoba náměstí byla realizována až v roce
1884 podle návrhu krajinářského architekta Františka
Thomayera, který do rušného prostoru a jedné z hlavních
křižovatek pěší i jiné dopravy, vložil klidný park. Od té doby
bylo, především kvůli nárůstu automobilové dopravy, soužití
dvou protichůdných funkcí v tomto prostoru stále náročnější.
Thomayerova původní koncepce parku je tak dnes značně
degradovaná, ale stále čitelná a v roce 1998 byla prohlášena
za kulturní památku.
O revitalizaci Karlova náměstí se mluví již od 90. let
minulého století. Nebylo tak překvapením, že jedním
z prvních úkolů, který byl Kanceláři veřejného prostoru
svěřen, bylo spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který
na náměstí začínal rekonstrukci tramvajové trati - tzv. Etapu
I, navrhnout kompletní rekonstrukci ulic. Bylo zřejmé, že
vynechat z první fáze rekonstrukce největší plochu náměstí,
tedy park, není ideální řešení, ale z důvodů havarijního stavu
tramvajové trati bylo nutné k takovému kroku přistoupit.
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Zahrnovala rekonstrukci některých ulic v celé jejich délce
vč. změny povrchů, sjednocení trakčního vedení a osvětlení
na jednotné sloupy, dále úpravy všech křižovatek spolu
s dobudováním dnes chybějících přechodů, vyloučení
parkování z chodníků atp. K realizaci návrhu došlo zatím
pouze u západní ulice a dvou severních křižovatek, ostatní
křižovatky na povolení a proměnu stále čekají. Ukázalo
se, že logický návrh nového přechodu přes Resslovu ulici,
který dnes zcela zásadně chybí mezi jižní a střední části
Karlova náměstí, je pro některé orgány veřejné správy dosud
nepřekonatelným problémem.

fotografie karlova náměstí. příklady z realizace i. etapy

fotografie karlova náměstí. příklady z realizace i. etapy
fotografie karlova náměstí. příklady z realizace i. etapy
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ETAPA I

iprpraha.cz/karlovonamesti
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ETAPA II

Poté, co byla práce IPR Praha na Etapě I dokončena,
přistoupilo se k řešení parku. Vzhledem k mnoha neúspěšným
pokusům o jeho revitalizaci bylo od začátku zřejmé,
že nepůjde o lehký úkol. Požadavek na komfortní pěší
prostupnost náměstí a využití parku pro kulturně-společenské
akce naráží na snahu o maximální obnovu chráněné
krajinářské památky. Po dlouhých debatách byl proto
navržen zcela nový proces, který měl zajistit postupný soulad
různorodých názorů a ve svém výsledku kvalitní konsenzuální
návrh, se kterým budou všichni spokojeni, a především bude
díky tomu realizovatelný.
Tento nový proces, který je nadstandardně flexibilní
a kreativní, se nazývá soutěžní dialog. Je vhodný zejména
při hledání řešení pro komplexní prostranství, kde dochází
ke střetu velkého množství často protichůdných názorů
a sám zadavatel, v tomto případě město Praha, nemá jasnou
představu, co od prostoru očekává. Všichni aktéři jsou do něj
zapojeni zcela od začátku, tedy již do tvorby vlastního zadání,
které se postupně vyvíjí a upravuje podle toho, jak se vyvíjejí
návrhy a názory.
Základem soutěžního dialogu je společná debata všech
zúčastněných stran – architektů, krajinářů, politiků,
dopravních inženýrů, památkářů, veřejnosti aj., která
slouží jako prostředek ke komplexnímu porozumění daného
místa. Předpokladem je otevřenost a vzájemné naslouchání
a respektování zájmů a požadavků jednotlivých stran. Od
každého aktéra se v první fázi očekává, že do dialogu vstupuje
s ochotou přijmout kompromis, případně i jiné pohledy či
řešení, než jaké sám ze svého jednostranného úhlu pohledu
předjímal. V rámci soutěžního dialogu tak během společných
přednášek, workshopů a prezentací postupně vzniklo pět
samostatných projektů, ke kterým se všichni a ve všech fázích
navrhování (od konceptu až po finální návrh) měli možnost
vyjádřit.
Do soutěžního dialogu na revitalizaci Karlova náměstí
se přihlásilo 14 týmů z celé Evropy, z nichž bylo na základě
jejich profesního přístupu k revitalizaci náměstí vybráno pět
účastníků. Během necelého roku vzniklo díky dobrému výběru
týmů a bohaté odborné zpětné vazbě pět vysoce kvalitních
návrhů, z nichž konečným vítězem se stal návrh ateliéru xxx.
Návrhy posuzovala odborná komise převážně z hlediska jejich
architektonicko-krajinářské kvality. Poradní „hlas“ komise
tvořilo několik expertů na různá odborná témata: doprava,
kulturní dědictví, zeleň a její péče, hospodaření s dešťovou
vodou aj.

iprpraha.cz/karlovonamesti

Koncepční studie veřejných prostranství
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půdorys vítězného návrhu týmu: rehwaldt la + by architects + pd filip a další

Autoři: Rehwaldt LA + BY architects + PD Filip a další

v izualizace vítězného návrhu k arlova náměstí

MĚSTSKÉ INTERVENCE
A INICIACE

18 PRAŽSKÉ ŽIDLE A STOLKY
19 MĚSTSKÉ ZÁSAHY

Další činností kanceláře jsou různé, rozsahem zpravidla menší
projekty, které iniciují změnu ve veřejném prostoru města.
Patří sem drobné fyzické zásahy např. v podobě dočasné
proměny místa, ale i jednoduché koncepce úprav konkrétních
prostorů sloužící jako podklad pro navazující procesy.
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PRAŽSKÉ ŽIDLE
A STOLKY

MOŽNOST SE POSADIT SÁM
NEBO S PŘÁTELI, KE STOLKU ČI BEZ NĚJ,
A TEDY VE VEŘEJNÉM PROSTORU SETRVAT
A POBÝVAT, JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM
JEHO OŽIVENÍ.

Pražské židle a stolky jsou projektem, který odstartovala
iniciativa kanceláře v roce 2016, a který se postupně vyvíjí.
Inspirací byl např. New York, kde podobný městský program
funguje již několik let. Pražský mobiliář sestává z několika
set tradičních skládacích židlí a stolů v černém provedení,
opatřených logem Prahy a projektu, které jsou majetkem
města ve správě společnosti Trade Centre Praha, a. s.
Smyslem projektu je nenásilným způsobem, rychle
a bez nutnosti finančních zásahů iniciovat pobytové využití
vytipovaného veřejného prostranství a obohatit Prahu o nový
typ mobiliáře, který umožňuje víc než se „jen posadit“. Židle
a stolky ve veřejném prostoru jsou alternativou či doplněním
klasických laviček, oproti nimž mají dvě zásadní výhody.
První je možnost s nimi volně manipulovat, takže je lze na
rozdíl od laviček po libosti přizpůsobit posezení větší skupiny
nebo bez obtíží přenášet z místa na místo. Druhou výhodou je
rozšíření o stolky, díky nimž lze veřejný prostor proměnit na
vhodné místo k obědu nebo například pro práci na počítači.
Projekt funguje ve spolupráci Kanceláře veřejného
prostoru s lokálními partnery z řad městských částí,
kulturních institucí a aktivní široké veřejnosti, kteří se
o mobiliář v dennodenně starají, uklízí jej a zabezpečují
na noc. Za účelem vytipování konkrétních míst a výběru
lokálních správců slouží každoroční open call. Pražské židle
tak lze postupně najít na různých místech města od rušných
náměstí v centru přes venkovní prostory galerií a knihoven po
sídliště a vesnické návsi na okraji Prahy.
Židle a stolky také pomáhají testovat vlastnosti a potenciál
konkrétních veřejných prostranství. Neosvědčí-li se na
daném místě, lze je snadno přesunout jinam. Stejně tak jsou
symbolem vstřícnosti města a projevení důvěry k lidem ruku
v ruce s důrazem na osobní zodpovědnost za veřejný, tedy
sdílený prostor.
V rámci pilotního ročníku projektu jsme přímo v terénu
mapovali využití pražských židlí a stolků a současně s tím
i aktivity na přilehlých veřejných prostranstvích. Využili jsme
metodu vycházející z práce průkopníka plánování městských
veřejných prostranství ve vztahu k potřebám jeho uživatelů,
dánského architekta a urbanisty Jana Gehla. Výsledky
průzkumu prokázaly úspěšnost projektu Pražské židle
a stolky a otestovaná metoda nachází uplatnění také v dalších
projektech Kanceláře, zejména v jejich analytické fázi.

pražské židle & stolky na malostranském náměstí v roce 2016

pražské židle & stolky na piazzettě národního divadla
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pražské židle&stolky v Pražské tržnici

pražské židle & stolky na smíchovském nábřeží

MĚSTSKÉ ZÁSAHY

mapa „městských zásahů“ iniciovaných kanceláří veřejného prostoru v roce 2013
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Pata Štefánikova mostu

Založení Kanceláře veřejného prostoru bylo spojeno mj.
s tím, že jsme tzv. “naskočili do rozjetého vlaku”. V Praze se
samozřejmě v tu dobu již diskutovala některá problematická
veřejná prostranství a také dílčí vize a nápady pro jejich
zlepšení. V začátcích činnosti Kanceláře jsme se tyto
lokality rozhodli uchopit koncepčně a na základě vlastních
analýz, podnětů od občanů a informací od dalších městských
organizací jsme ve snaze o rychlou reakci vypracovali několik
stručných koncepcí, tzv. základních studií úprav, pro něž
se později vžil název Městské zásahy. Městské zásahy jsou
drobnými ideovými a koncepčními skicami, zaměřenými
na zvyšování kvality veřejného prostoru konkrétních
městských prostorů. Přinášejí zlepšení pobytových kvalit,
bezbariérovosti a komfortu pro pěší a cyklistický pohyb do
míst, která z různých důvodů nefungují. Jako formulace našich
představ o směřování daného prostranství se staly iniciačním
podkladem pro různé městské investory. Některé z našich
námětů se postupem času, i když třeba v odlišné formě,
posunuly až do realizace.
Tato činnost postupně přirozeně ustoupila systémovějším
a podrobnějším koncepčním studiím. Mnohé z témat se již
povedlo ve studiích vyřešit, některé přestali být aktuální,
nebo se k nim dnes již přistupuje jiným způsobem. Formát
Městských zásahů ale nadále zůstává vhodným způsobem, jak
rychle a efektivně iniciovat změnu.

Zneprůjezdnění Malé strany
Zneprůjezdnění Smetanova nábřeží

Příčné vazby na magistrále

Smetanův poloostrov

Muzejní oáza

Žitná ulice

Vybavenost náplavek

Náměstí I. P. Pavlova

Lavice na Náplavce

Plovoucí bazén
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PRAŽSKÁ
NÁBŘEŽNÍ LAVICE

Základní přirozenou aktivitou v dolní úrovni nábřeží je sezení.
Pozorování dějů a prožitek z výhledu na řeku, odpočinek.
Přitom ale náplavkám kvalitní sedací mobiliář chybí. V roce
2013 jsme proto navrhli vytvoření tzv. „pražské nábřežní
lavice“, která by byla novým autentickým typem pražského
mobiliáře a jejíž výtvarné zpracování a volba materiálu
by vycházely z architektonického jazyka a tvarosloví
kamenných nábřeží. Navrhovaná lavice měla být umísťována
při patě náplavky a nábřežní zdi. Realizací tohoto záměru
by došlo k výraznému povýšení kvality prostorů náplavek
a prohloubení transformace náplavek ve významné veřejné
prostory města, které jsou svým charakterem autenticky
pražské a vytváří atraktivní rekreačně-kulturní místa pro
obyvatele města a návštěvníky Prahy. V návaznosti na naši
koncepci zpracoval ateliér Projektil studii Nábřežní lavice,
která materiálově a tvarově upřesnila design lavice i způsob
jejího rozmístění na náplavkách. V současné době je hotov
prototyp nábřežní lavice na Rašínově náměstí, který má
ověřit řešení a prověřit různé typy dřeva pro výrobu lavice
s ohledem na její odolnost a údržbu.

MUZEJNÍ OÁZA
(KULTURNÍ DISTRIKT)

Území Muzejní oázy se nachází v klíčové poloze v rámci
Prahy, na spojnici Nového Města a Vinohrad. Sídlí zde
významné kulturní instituce a veřejný prostor mezi nimi má
potenciál stát se cílem cesty za kulturou, místem zastavení
v centru města, místem s celoměstským významem. Studie
„Muzejní oáza“ se věnovala oblasti u Národního muzea
sousedící s Vinohradskou ulicí a Václavským náměstím,
která je ohraničena severojižní magistrálou. Také u dopravně
přetížených lokalit je nutné hledat okamžitá řešení pro
zlepšení kvality místa, nikoliv čekat celé roky na systémové
řešení dopravní situace celého města. Studie analyzovala
současnou podobu Muzejní oázy a definovala základní
principy a návrhy k řešení situace, a to zejména odstranění
největších bariér v pohybu tak, aby se sem vrátil městský
život. V dalších letech se mělo postupnými úpravami
a zkvalitňováním veřejného prostoru z Muzejní oázy stát
vyhledávané pobytové místo, centrum kultury, oáza ve městě.
Prostor se po pěti letech nakonec své částečné kultivace
dočkal v souvislosti s rekonstrukcí Národního muzea v rámci
projektu Okolí Národního muzea (více viz str. 126).
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NÁMĚSTÍ
I. P. PAVLOVA

Náměstí I. P. Pavlova je veřejným prostranstvím
celoměstského významu, který se nachází v místě „slepé“
hradební brány novoměstských hradeb. Po jejich stržení zde
bylo kvalitní městské náměstí, uvozující dálkový průhled
na kostel sv. Ludmily na náměstí Míru a kapli Božího těla
uprostřed Karlova náměstí. V současnosti slouží prostor
náměstí jako významný přestupní uzel veřejné dopravy
města. Vzhledem k výraznému dopravnímu zatížení
průjezdnou a parkující automobilovou dopravou a jejímu
tvrdému tvarosloví není prostor v současné podobě schopen
plnit jakékoli pobytové funkce místa ani neumožňuje pěší
propojení žádným směrem.
Cílem studie mělo být minimálními prostředky vyřešit
nejpalčivější problémy náměstí. Ty spočívají zejména
v bariérách pěšího provozu, špatné pěší prostupnosti, v nízké
bezpečnosti pěších a v celkové nepřehlednosti náměstí. Také
má za cíl přidat potřebné pěší vazby, v rámci dopravních
možností scelit prostor a celkově zlepšit podmínky pro
pěší v kritických místech přechodů přes ulice Sokolskou,
Legerovou a Jugoslávskou. Studie základních úprav náměstí
I. P. Pavlova minimálními prostředky řeší klíčová místa
s ohledem na budoucí možný stav celého prostoru. V roce
2018 byla realizována úprava části I. P. Pavlova – Lublaňská.

ŽITNÁ ULICE

V uliční síti Nového Města zaujímají ulice Žitná a Ječná
významnou roli. Vytváří spojení Vinohrad a Karlova náměstí
a dále směrem na nábřeží a Smíchov na druhém břehu Vltavy.
Ulice leží na hranici Prahy 1 a Prahy 2. Důležitým aspektem je
i provázanost s Václavským náměstím přes ulice Štěpánská,
Ve Smečkách a Krakovská.
Ulice Žitná má výrazný potenciál stát se živou městskou
třídou Nového Města i přes současnou dopravní zátěž.
Chybí jí k tomu jen odpovídající parter. I u takto dopravně
přetížených lokalit je nutné hledat rychlé způsoby jak
zlepšovat kvalitu místa nyní, nikoliv nečině čekat celé roky na
systémové řešení dopravní situace celého města.
Cílem studie bylo vrátit městský charakter Žitné ulici
a nabídnout kvalitní prostory pro chodce i cyklisty po celé její
délce. Je potřeba Žitnou více přiblížit Ječné ulici.
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Důležitou součástí činnosti Kanceláře veřejného prostoru je
v neposlední řadě také vstup do veřejného prostoru v širším
slova smyslu aktivní komunikací odehrávající se od ryze
odborné a pracovní roviny po zapojování nejširší veřejnosti.
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156

IPR uplatňuje princip úzké spolupráce mezi jednotlivými
kancelářemi a Sekcemi na všech projektech. Jednotlivé
kanceláře kooperují napříč Institutem a vkládají vždy do
projektu té kanceláře, která je jeho garantem či autorem,
znalosti ze svých oborů. Kancelář veřejného prostoru tak na
svých projektech úzce spolupracuje s dalšími kancelářemi
IPR Praha ▬ zejména s odborníky na dopravní, krajinnou
a technickou infrastrukturu, experty na legislativu,
prostorová data, kulturu, komunikaci a participaci
v plánování. Samozřejmě také se stratégy a v neposlední řadě
s autory Metropolitního plánu Prahy a garanty jednotlivých
území. Zároveň se naopak podílíme na spolupráci s ostatními
kancelářemi na jejich projektech, např. na organizaci
architektonických soutěží, na tvorbě územně analytických
podkladů a dalších průřezových činnostech.
Správě, organizaci a plánování veřejných prostranství se
v Praze věnuje také množství dalších městských i soukromých
subjektů, se kterými je třeba vést kontinuální dialog
o koncepčním rozvoji města. Velkou část energie proto
Kancelář veřejného prostoru věnuje komunikaci s dalšími
složkami města, ať už jde o odbory magistrátu, městské
části či další organizace, iniciativy a veřejnost. Ve snaze
o koordinaci dílčích aktivit a přístupů jednotlivých organizací
jsou v souvislosti s konkrétními projekty zapojováni klíčoví
aktéři, kterých se akce územně či tematicky dotýká. Jde
o správce jednotlivých sítí infrastruktury, ale také správce
přilehlých veřejných institucí (např. Národní muzeum).
Na koncepčních studiích také spolupracujeme s externími
architekty, dopravními inženýry, krajináři, sociology,
sociálními geografy a dalšími experty, jejichž znalosti
a zkušenosti jsou pro tvorbu měst a míst klíčové.
Díky úzké partnerské spolupráci a účasti v pracovních
skupinách se Kancelář veřejného prostoru podílí na
koncepcích pro dílčí oblasti veřejného prostoru, jako jsou
např. reklama (pracovní skupina pro reklamu při Magistrátu
hl. m. Prahy), podpora umění ve veřejném prostoru
(spolupráce s Galerií hl. m. Prahy), restaurační předzahrádky
(spolupráce s Odborem památkové péče MHMP), standard
pražských zastávek a celoměstský informační systém
(dlouhodobá spolupráce s ROPID), spolupráce s Odborem
rozvoje a financování majetku MHMP v úrovni koncepčního
přístupu k investicím (pracovní skupina BESIP) apod.
V rámci koncepčních studií kancelář úzce komunikuje
s dotčenými městskými částmi, městskými investory mj.
Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., ale také s odbory magistrátu
nebo zástupci angažované veřejnosti (např. spolek Auto*Mat
nebo Pražské matky – projekt Bezpečné cesty do školy).
Rozsáhlá komunikace proběhla v rámci přípravy Koncepce
pražských břehů, do diskuze se zapojily kromě všech
dotčených městských částí také subjekty se vztahem k řece
(Trade Centre Praha, a.s. – správce náplavek, povodí Vltavy,
s. p., Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správa,
Pražská paroplavební společnost, a.s. a další). V projektu
Pražské židle a stolky se např. postupně cizeluje model
fungování založený na spolupráci s Odborem správy a majetku
MHMP a organizací Trade Centre Praha, a.s. Významnou
součástí agendy Kanceláře veřejného prostoru jsou také
konzultace záměrů tvorby a obnovy veřejných prostranství
třetích stran, ať už jde o městské části, městské investory
a organizace nebo zástupce soukromých stavebníků,
developerů i veřejných institucí.
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instalace výstavy praha: plánování a rozvoj metropole ve 21. století v sále architektů v roce 2014.

fotografie z sousedského participačního setkání v rámci plánování ulice vinohradská
výstava krajina řeky během landscape festivalu 2018
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VZDĚLÁVÁNÍ,
INFORMOVÁNÍ
A PARTICIPACE
VEŘEJNOSTI

Veřejný prostor je prostor společný, utvářený také lidmi
jako jeho hlavními uživateli. Význam komunikace směrem
k veřejnosti tkví v první řadě v samotném probuzení zájmu
lidí o prostředí města. Pozitivními příklady, stejně jako
vzájemným nasloucháním a debatou, může dojít k tomu,
že veřejnost lépe porozumí cílům plánování či jednotlivým
záměrům a sledované kvalitě, a bude ji pak i vyžadovat,
ocenit a sama ji v rámci individuálních možností naplňovat.
Edukativní aktivity Kanceláře veřejného prostoru
pro odbornou i laickou veřejnost spočívají zejména
v přednáškách, aktivní účasti na konferencích a ve veřejných
diskuzích s cílem informovat o aktuálních projektech
a činnostech, iniciovat nová témata, prezentovat odborný
názor na dílčí aspekty či problematiky veřejných prostranství
a inspirovat. Patří sem také edukativní výstavy jako např.
společná výstava IPR Praha s názvem PRAHA: plánování
a rozvoj metropole ve 21. století, situovaná v Sále architektů
na Staroměstské radnici (2014) nebo Veřejný prostor CZ
v Galerii Jaroslava Fragnera (2017), publikování a pravidelná
účast na vybraných tematicky souvisejících akcí v terénu
iniciovaných městem (Den bez aut) i nezávislými subjekty
(Den architektury). Od r. 2017 se tyto aktivity přirozeně
koncentrují do nově otevřeného Centra pro Architekturu
a Městské plánování (CAMP) a Kancelář veřejného prostoru se
tak částečně podílí i na jeho programu.
Cílovou skupinou edukativních aktivit jsou také studenti
vysokých škol (ČVUT, UMPRUM), ostatní městské subjekty
nebo další města a obce v ČR i zahraničí. Know-how shrnuté
především v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m.
Prahy jsme prezentovali v řadě měst, např. v Ostravě, Brně,
Jablonci n. Nisou nebo v Bratislavě, a rozšířili tak obecné
povědomí o koncepčním přístupu k tvorbě veřejného prostoru
i za hranicemi naší působnosti. Také stojí za to připomenout
specifické, úzce zaměřené projekty, na kterých se Kancelář
veřejného prostoru podílí. Takovým příkladem jsou mj.
výstava Baugruppe is super! (2015) v Galerii Kvalitář, jejímž
produktem bylo vydání stejnojmenného katalogu/manuálu,
pravidelná tvorba tematických instalací pro Landscape
festival nebo účast v programové radě Festivalu m3 / Umění
v prostoru.
Komunikace s veřejností je ale obousměrná. V rámci IPR
Praha byla zřízena kancelář, která se zabývá participací
veřejnosti v plánování a v souvislosti s tím se zjišťování
potřeb a zkušeností obyvatel a uživatelů veřejných
prostranství stalo standardní součástí i naší práce. Pilotním
projektem je z tohoto hlediska koncepční studie Vinohradská,
v rámci jejíž přípravy poprvé proběhla intenzivní a odborně
strukturovaná komunikace s veřejností. Na analýze sociálního
kontextu a rozsáhlém zapojení místních obyvatel byl postaven
také projekt Vybíralka 25 – pilotní projekt revitalizace
pražských sídlišť a veřejnost hraje významnou úlohu také
v projektu Pražské židle a stolky. V roli tzv. lokálního správce
mobiliáře figuruje množství kulturních institucí, občanských
iniciativ i jednotlivců po celé Praze.
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exkurze v rámci soutěžního workshopu koncepce císařského ostrova v roce 2015

představení konceptu řešení plánu revitalizace vnitrobloku vybíralova

výstava Obnova soužití s řekou v Trojské kotlině

Představení projektu Dvořákova nábřeží

představení manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. prahy v městské knihovně

ZÁVĚR

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO PROSTORU: JAK DÁL?
NA CO NAVAZUJEME
Založení Kanceláře veřejného prostoru v roce 2013 bylo
počinem zásadního významu a širokého dopadu. Cílem bylo
především podpořit celostní pohled na veřejný prostor jako
souhrn všech prostranství města, sledovat nejvyšší kvalitu
řešení, podporovat základní uvědomění široké veřejnosti
o důležitosti tématu. Kancelář byla plánována jako nezbytný
nástroj k uskutečnění změny. Troufám si říci, že tento cíl se
daří naplňovat – téma veřejného prostoru ve společnosti
rezonuje, vznikly zásadní metodické dokumenty se značným
ohlasem, kancelář vypracovala několik pilotních koncepčních
studií komplexních revitalizací veřejných prostranství, jedny
z prvních svého druhu v hlavním městě. Dokázala přitáhnout
tým nadšených a erudovaných pracovníků. Proces učení
a prosazování tématu je postupný a stále probíhá. Změna
samozřejmě vyvolává i reakci a její prosazování naráží na
mnohá nepochopení. Nicméně paradigma se nenápadně mění.
Vypracování metodických dokumentů i pilotních
koncepčních studií v uplynulých pěti letech mělo značný vliv.
Myšlenky zlepšování obytných kvalit, prostupnosti města,
posouvání rovnováhy od důrazu na automobilovou dopravu ke
komfortnějšímu prostředí pro pěší a bezmotorovou dopravu,
postupně přijímají za své někteří politici, městští úředníci,
odborníci, veřejnost. Dotažení fyzických změn do projektové
dokumentace, jejich projednání a výstavba však doposud není
samozřejmou záležitostí, naopak.
CO V TÉTO CHVÍLI POTŘEBUJEME
Domnívám se, že je třeba zaměřit pozornost zejména
dvěma směry:
Vrátit se zpět na počátek úvah a znovu se ptát po hodnotách,
smyslu a směřování. Na druhé straně potřebujeme konkrétní
a praktické způsoby, jak v realitě našeho prostředí
uskutečňovat zlepšení naplánovaná ve strategických
a metodických dokumentech a rozpracovávaná v koncepčních
studiích.
JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ HODNOTY, KTERÉ SLEDUJEME
Co jsou základní hodnoty, které veřejný prostor představuje
a které svým uživatelům poskytuje? Strategie rozvoje
veřejných prostranství a Manuál tvorby veřejných prostranství
hl. m. Prahy nazírají kvalitu jako ústřední téma. Kvalitu
celostní, kvalitu fyzické struktury, funkce, rámce dějů, kvalitu
smyslovou i emoční.
Co představuje veřejný prostor v ještě širším smyslu? Je
nástrojem spravedlnosti, budování soudržné společnosti,
kultury, slušnosti v mezilidských vztazích? Má se veřejný
prostor podřizovat přáním veřejnosti nebo si má vedení
města prostřednictvím volených politiků i úředníků podržet
rozhodující roli a zachovávat určité hodnoty i navzdory
přáním publika? Vzdělávat a vychovávat, myslet na další
generace? Je veřejný prostor primárně místem, kudy
procházíme či projíždíme nebo má mít i jiné funkce, být
obývákem, kavárnou či divadlem města? Jaký má být
charakter veřejného prostoru konkrétně v Praze? Na první
pohled je zřejmé, že veřejný prostor v různých kulturách,
ale i různých městech v Čechách a na Moravě má odlišný
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charakter. Měli bychom se pokusit popsat, jaký má být pro
Prahu nejvhodnější, charakteristický. Již teď můžeme říci, že
bude v rozdílných lokalitách hlavního města bude odlišný.
Funkce veřejného prostoru se proměňují v čase.
V dřívějších dobách sloužila prostranství města především
obchodu, řemeslům. Tedy ekonomii, obživě. Na prostranstvích
města se konala shromáždění církevní, kulturní, politická,
měla tedy i význam společenský. V nedávné minulosti
převážila funkce dopravní, lidé se na veřejných prostranstvích
města příliš nezdržovali, uchylovali se do soukromí nebo
přírody za městem. Žili více své individuální životy.
Paradigma dnešní doby se začíná opět proměňovat. Veřejnost
je aktivnější a kreativnější ve využívání společného prostoru,
vstupuje do něj intenzivněji. Má kontakt se světem a dovede
si představit, jak by městská prostranství mohla vypadat
a jaké děje by se na nich mohly odehrávat. Součástí tohoto
vývoje je i prosazování různých skupinových zájmů, jež je
třeba ve veřejném prostoru spravedlivě vyvažovat.
TÉMATA, KTERÁ BUDEME ŘEŠIT
Fenomén turistického ruchu a jevy s ním spojené hrají stále
větší roli v samotném centru města. Ještě jsme zdaleka
nevybudovali použitelnou síť bezpečných tras pro cyklisty
a již se objevují nové dopravní prostředky. Přitom auta
ve prospěch pěších se nám zatím příliš omezit nedaří,
důležité centrální prostory města stále čekají na nezbytnou
revitalizaci. Místa, která jsou již dnes intenzivně využívána,
se ještě více zhušťují. S těmito jevy roste potřeba správy
a koordinace dějů na intenzivně užívaných prostranstvích
města, aby bylo možné dosahovat přijatelné shody. Místa
s koncentrací velkého množství aktivit jsou zpravidla
i prostranstvími s vysokou historickou hodnotou. Konflikt
mezi oprávněným požadavkem na zachování autentičnosti
cenného prostředí (která jej zároveň činí tak atraktivním)
a potřebami bezpečnosti, pohodlí, bezbariérovosti,
obyvatelnosti v centru města, je hmatatelný a jeho přijatelné
řešení bude jedním z hlavních témat přicházejícího období.
Součástí atraktivního prostředí města je i jeho komerční
využití. V ideálním případě se se svobodným užíváním
veřejného prostoru vzájemně podporuje. Je však třeba pečlivě
zvažovat správnou míru, aby rovnováha nebyla vychylována
směrem ke zneužívání veřejného statku k soukromým účelům
bez vhodné protihodnoty. Pro správu a koordinaci dějů musí
město hledat odpovídající nástroje.
Atraktivní prostranství jsou ve městě velmi nerovnoměrně
rozložena. Je třeba působit proti přetěžování některých
oblastí a na jiných místech přitažlivost podporovat. Zároveň
je zdravé a účelné, aby prostranství města měla rozličný
charakter. Svůj účel ve struktuře města mají i prostory
klidné nebo nedokonale upravené, městské džungle. Některé
hodnoty by mělo splňovat každé veřejné prostranství,
jiné však mohou být naplňovány pouze v některých z nich.
Domnívám se, že právě bohatá hierarchie, rozmanitost
prostranství přispívá k vysoké obytné kvalitě města. Jedním
z našich úkolů v nadcházejícím období by mělo být detailnější
hledání vhodné fyzické formy i správy pro rozdílné typy
prostranství. Chceme se zabývat centrálními náměstími
a ulicemi, ale například i prostranstvími sídlišť, ulicemi
vilových čtvrtí nebo parky na periferii. Musíme mít na paměti
i možné důsledky vyšší kvality veřejných prostranství na
zvyšování ceny nemovitostí v dané oblasti spojené s důsledky
pro sociální skladbu obyvatel.
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Po pěti letech můžeme říci, že se debata o veřejném
prostoru posunula, téma je silněji vnímáno politiky, v odborné
i široké veřejnosti. Tato situace umožňuje soustředit se na
způsoby, jak prakticky prosadit cíle, které jsme si stanovili.
Je třeba využívat spolupůsobení různými prostředky
a spolupráce mnoha aktérů.
KONKRÉTNÍ PLÁNY PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Na prvním místě je třeba zdůraznit důležitost financování,
které je nezbytné proto, aby se plány staly skutečností.
Zvyšující se vnímání významu veřejného prostoru by mělo
být vyjádřeno prostřednictvím směrováním odpovídajících
prostředků do revitalizací a budování veřejných prostranství
i na jejich běžnou údržbu, úklid a správu. Investice by
měly být rozumně a spravedlivě rozprostřeny na území
hlavního města, měly by směřovat nejen do centra, ale ve
spolupráci s městskými částmi i do míst, která jsou obytným
a rekreačním prostředím Pražanů, dál od centra nebo mají
pouze lokální význam. Institut plánování by pro dobré užívání
takových investic měl vytvářet metodickou a odbornou
podporu. Plánujeme zpracovat metodické materiály pro tyto
účely a spolupracovat s odbory magistrátu a městskými
částmi formou konzultací, workshopů i podílu na projektech.
Nejprve se chceme zaměřit na veřejná prostranství obytných
souborů – starších sídlišť i nově budovaných developerských
projektů. Chtěli bychom podpořit městské části, aby si pro
svá území s naší podporou připravovaly vlastní analýzy
a tvořily generely veřejných prostranství, které nám společně
pomohou účelněji plánovat jejich rozvoj.
Současně je však třeba zachovat i pozornost projektům
s celoměstským významem, důležitým náměstím, ulicím,
parkům, propojením, okolím veřejných budov, které vyžadují
speciální péči a pozornost. Prostředky určené pro revitalizace
veřejných prostranství by měly směřovat na základě jasných,
předem známých a spravedlivých kritérií.
Velký význam má také existence aktivní správy pozemků
a dalších nemovitostí. Město potřebuje aktivní rozumnou
politiku nákupu a směny pozemků. Roztříštěnost vlastnictví
pozemků venkovních prostranství především v okrajových
částech města je závažnou překážkou jejich úspěšné správy
a revitalizace.
Téma problematické údržby a úklidu se promítá i do fáze
návrhu úprav veřejných prostranství. Chceme navrhovat
takové uspořádání a povrchy, které bude možné dobře
opravovat a udržovat, na druhé straně však není možné
se v návrhu pouze podřizovat požadavkům současného
fungování firem, které se úklidem na území hlavního města
zabývají. Nový pohled na dobrou a efektivní správu a údržbu
prostranství města bude podstatnou součástí úspěchu.
Do současné doby naše kancelář vypracovala několika
koncepčních studií, především složitých ulic s tramvajovou
dopravou. Proces vzniku těchto studií byl provázen náročnou
koordinací a mediací mezi mnoha aktéry. Některé studie
se již posunuly do fáze projektů pro územní a stavební
řízení i realizace. Možná shodu okolností jsme se hned
zpočátku pustili do toho nejsložitějšího – ulice s množstvím
inženýrských sítí, s tramvajovými kolejemi, ve většině
případů v památkové rezervaci či zóně, jejichž stavební
přeměna vyžaduje vysoké investiční náklady. Pracovali
jsme podle harmonogramu potřeb technické rekonstrukce
tramvajových tratí. Vyzkoušeli jsme si, jak složité je projednat
jakoukoliv změnu. Na podkladě této zkušenosti bychom chtěli
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formulovat poučení pro další postup, jak v oblasti samotného
návrhu, tak podnětů k potřebným změnám v legislativě
a technických normách, organizaci činností mezi městskými
firmami a institucemi. Takové změny nepřijdou v krátké době,
musíme je však nejprve pojmenovat, poté bude možné o jejich
nutnosti diskutovat i s ostatními důležitými aktéry. Získané
zkušenosti by se měly projevit ve hladším průběhu dalších
projektů a jejich realizaci. Jedním z nástrojů k plynulejšímu
uskutečňování úprav i zachování vysokého standardu kvality
by měl být i vznikající katalog konkrétních prvků pro různé
charaktery pražského prostředí, který by měl usnadnit
přípravu dalších projektů.
Těším se, že v nadcházejícím období využijeme
rostoucí pozornost věnovanou tématu veřejného prostoru
pro opravdový posun k lepšímu v realitě našeho města. Za
dalších pět let budou již mnohé z našich projektů vybudovány.
My se budeme mezitím učit a přicházet s podněty, které
přispějí k tvorbě přívětivého, kvalitního a obytného
prostředí Prahy. A snad budeme i nadále inspirovat k vnímání
důležitosti kvality veřejného prostoru pro život ve městě.
Kristina Ullmannová
(vedoucí Kanceláře veřejného prostoru IPR od roku 2018)
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ENGLISH
SUMMARY

PUBLIC SPACE.
OFFICE OF PUBLIC
SPACE
IPR PRAGUE
2013 – 2018

This publication aims to inform its readers about the past five
years of the IPR Prague Public Space Office (PSO). The book
summarizes PSO´s philosophy of conceptual approach to the
public space, recapitulates its results and outlines plans for
the future.
When the Public Space Office was established, the
assignment was rather laconic: „We want to improve the
quality of Prague‘s public spaces, and your task is to devise
all the necessary instruments to do it.“ From the very first
moment, it was clear that the key for fulfilling this assignment
lies in creation of a system. Plus, at the system’s core there
had to be an entity whose primary mission would be to
monitor, influence and create high-quality public space. Until
then, no such entity existed in Prague.
Simply put, everything had to be devised essentially from
scratch. The format of the office, its optimal size, its specific
objectives, the areas in which it could operate on the basis of
its expertise and competencies, the type of documents to be
produced and activities performed, the range of cooperating
experts and forms of cooperation etc.
The PSO never was just a formal organizational unit, but
always a team of people. Since 2013, the core activities of
the PSO have been to develop strategic and methodological
documents and concepts. Other no less important activities
include monitoring of the quality of public spaces in the
context of the Office participating and representing the
city in various proceedings or in organizing architectural
competitions. Last but not least, PSO puts a lot of emphasis
on communicating with other municipal organizations and the
public, as well as organizing various educational activities in
the form of publications, exhibitions, lectures or workshops.
An overview of the most important projects and activities of
PSO forms the heart of this book.
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MVČR – Sportovní areál
Porota soutěžního workshopu
Till Rehwaldt BDLA Něměcko
RNDr. Jiří Sádlo CSc. BÚ AVČR
RNDr. Jana Plamínková, RHMP
PhDr. Richard Biegel Ph.D.
Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. arch. Tomáš Drdácký
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová
Autoři vítězného návrhu
Architektura:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák,
Krajinářská architektura:
Ing. Eva Wagnerová
Dopravní stavby:
Ing. Václav Malina
Vodohospodářské stavby:
Ing. Miloslav Šindlar

06
VINOHRADSKÁ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1916
ze dne 16. 8. 2016.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

176

Projektový tým
Ing. arch. Kateřina Frejlachová
Ing. arch. Martin Špičák
Ing. arch. Radek Novotný (vedoucí projektu)
Ing. arch. Kateřina Frejlachová
Ing. arch. Zuzana Kuldová
Ing arch. Martin Špičák
Ing. arch. Tomáš Cach
Spolupráce
Kancelář projektů a soutěží IPR:
Ing, arch. Jitka Brablecová,
Ing, arch. Filip Ditrich
Kancelář dopravní Infrastruktury IPR:
Ing. Jakub Zajíček
Kancelář participace IPR:
Ing. Petr Návrat, MSc.Bc. Pavla Pelčíková,
MSc. Mgr. Martina Macáková, MSc.Bc. Daniel Kajpr

07
KLAPKOVA
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2074 ze dne 2. 9. 2015.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým
MgA Žofie Raimanová
Ing arch. Martin Špičák
Spolupráce
Kancelář projektů a soutěží IPR:
Ing, arch. Michaela Kloudová
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Václav Novotný

08
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2984 ze dne 29. 11. 2016.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým
Ing. arch. Jan Kadlas
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Václav Novotný
externě pro Kancelář participace IPR:
Ing. Milota Sidorová, PhD.

09
TÁBORSKÁ NA PANKRÁCI
NA VESELÍ SOUDNÍ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 412 ze dne 28. 2. 2017.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Projektový tým
Ing. arch. Jakub Hendrych
Ing. arch. Jan Harciník
Spolupráce
Kancelář participace IPR:
Mgr. Monika McGarrell Klimentová
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Jan Zalabák

Projektový tým
Ing. arch. Jakub Hendrych
Ing. arch. Vladimír Fialka
Ing. arch. Radek Novotný
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Jakub Zajíček
Externí spolupráce
Ing. Květoslav Syrový

10
NÁMĚSTÍ OSN
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1710
ze dne 18. 7. 2017.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým
Ing. arch. Jan Kadlas
Ing. arch. Martin Špičák
Spolupráce
Kancelář participace IPR:
Pavla Pelčíková MSc, Bc. Lenka Otrusinová
Kancelář dopravní infrastruktury:
Ing. Jan Zalabák
Kancelář technické infrastruktury:
Ing. Jan Fišer
stáž KVP:
Nora Behová Ba (Hons)

11
LETENSKÝ KŘÍŽ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2326 ze dne 30. 8. 2018.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
(do konce r. 2017)
Ing. arch. Kristina Ullmannová
Projektový tým
Ing. arch. Jan Kadlas
Ing. arch. Radek Novotný
MgA. Marek Kopeć
Spolupráce
Kancelář participace IPR:
Pavla Pelčíková MSc.
Externí spolupráce
Ing. Květoslav Syrový
Ing. arch. David Pfann
Steiner a Malíková krajinářští architekti

12
MOST LEGIÍ ÚJEZD VÍTĚZNÁ
Zadání schváleno Radou hl. m. Prahy
usnesením číslo 2337 ze dne 27. 9. 2016.
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

13
KLÁROV
Zadání schváleno Radou hl. m. Prahy
usnesením č. 1300 ze dne 6. 6. 2017.
Garant koncepce
Ing. arch. Kristina Ullmannová
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
(do konce r. 2017)
Projektový manažer
Ing. arch. Martin Špičák
Projektový tým
A69 – architekti s.r.o.
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury:
Ing. Jan Zalabák; Kancelář podpory území
Externí spolupráce
Ing. Pavol Ondovčák
(vedení tramvajových kolejí)

14
REVOLUČNÍ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
číslo 2501 ze dne 25. 9. 2018.
Garant koncepce
Ing. arch. Kristina Ullmannová
Projektový manažer
Ing. arch. Šimon Jiráček
Projektový tým
Aoc architekti:
Ing. arch. Ondřej Císler Ph.D.
Ing. arch. Josef Choc,
Ing. arch. Filip Rašek
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury;
Kancelář podpory území
Externí spolupráce
Ing. Pavol Ondovčák

15
MAGISTRÁLA – SPOJUJÍCÍ MĚSTSKÁ TŘÍDA

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením
č. 2034 ze dne 29. 8. 2017.
Garant koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým
Gehl architects – Henriette Vamberg,
Solvejg Reigstad, Jonna Ekholm, Lisa Müller,
Mads Kjær, Martin Nelson
Spolupráce
Kancelář veřejného prostoru IPR:
doc. Ing. arch. Pavla Melková,
Ph.D., Ing. arch. Zuzana Kuldová,
Ing. arch. Jakub Hendrych
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Marek Zděradička,
Ing. Jakub Zajíček
Kancelář plánování území IPR:
Ing. arch. Dominik Aleš

16
OKOLÍ NÁRODNÍHO MUZEA
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 116
ze dne 23. 1. 2018. Realizace v roce 2018.
Vedoucí projektu
Ing. arch. Jakub Hendrych

Projektový tým
MgA. Viktória Mravčáková,
MSc. Rozálie Kašparová
Řešení krajinářských úprav
Ing. Ondřej Fous,
Ing. arch. Michaela Sinkulová,
David Hora, DiS.
Hlavní inženýr projektu
Ing. Jan Hrachovec / VPÚ Deco Praha, a. s.
Odborné konzultace
doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Jakub Zajíček,
Ing. Lukáš Tittl
Dílčí projekční části:
Ing. Tereza Šnourová (VPÚ Deco Praha, a.s.)

Ing. Štěpán Špoula
Kancelář právní IPR:
Mgr. Martina Hájková,
Mgr. Lukáš Marek,
JUDr. Zdeňka Zenkerová,
JUDr. Ivana Nováková,
Jana Minksová
Spolupráce
Kancelář dopravní infrastruktury IPR:
Ing. Jakub Zajíček,
Ing. Marek Zděradička,
Ing. Karel Hák
Kancelář participace IPR:
Milan Brlík, MSc.,
Pavla Pelčíková,
MSc., Ing. Petr Návrat,
MSc., Daniel Kajpr
Podpora
Kancelář komunikace IPR:
Ing. Andrea Mirtesová,
Mgr. Marek Vácha,
Mgr. Adam Švejda,
MgA. Matěj Čech,
MgA. Barbora Páníková,
Bc. Sára Richterová
Stážisté KVP IPR
Klára Mitlenerová
Sabrina Menger
Magdaléna Přečková
Externí spolupráce
MČ P2
Národní památkový ústav
Ministerstvo Kultury
Senat Berlin, All4trees, s.r.o.
(dendrologický průzkum)
JV PROJEKT VH, s.r.o.
DIPRO, s.r.o.
Ateliér Krejčiříkovi (zahradně-historický průzkum)
Treewalker, s.r.o.
Project management service, s.r.o.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
TSK
Agence Ter // Break point - Tomáš Veselý // HBH
Projekt // Phytorestore // Concepto
GustafsonPorter + Bowman + Šmídová Landscape
architects
M1 + Buro Sant en Co + Promika
New Visit
Rehwaldt LA + BY architects + PD Filip a další

17
KARLOVO NÁMĚSTÍ
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením:
č. 521 ze dne 9. 4. 2013: zadání studie (EI),
č. 147 ze dne 31. 1. 2017: zadání řízení se
soutěžním dialogem (EII).
Vedoucí koncepce
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým
Ing. arch. Jan Harciník (vedoucí projektu)
Rozálie Kašparová MSc.
Kancelář zelené infrastruktury IPR:
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Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme
a poznáváme. Jsou zároveň místem, kde ve městě trávíme nejvíce
času. Kvalita veřejných prostranství je základem kvality života
ve městě. Zejména v poslední době se proto dostává do popředí zájmu
politiky měst i jejich obyvatel.
Veřejná prostranství plní zároveň roli podpůrné technické a dopravní
infrastruktury, nosné fyzické struktury i ideové metastruktury
tj. významového a dějového obsahu města. Jsou tedy ve všech úrovních
nedílně propojena s ostatními vrstvami města, v rovině determinační
i podpůrné. Skrze svoji roli v celku města proto vyžadují systémovou
koncepci, provázanou od největšího měřítka celku města až po detail
jednotlivých veřejných prostranství. Základem takového procesu je
systematický a koncepční celoměstský přístup k rozvoji veřejných
prostranství. V Praze se garantem takového přístupu stala Kancelář
veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, založená
v roce 2013.
Tato kniha představuje přístup ke kvalitě veřejných prostranství
a nástroje jejího vytváření. Ukazuje přehled nejdůležitějších projektů
a aktivit shrnující prvních pět let fungování kanceláře,
od jejího založení začátkem roku 2013 do konce roku 2018.

