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Úvodní slovo

Vážení přátelé,

rok 2021 byl dynamický v mnoha ohledech. Vyhlásili 
jsme mezinárodní architektonickou soutěž na podobu 
Vltavské filharmonie i architektonickou soutěž Florenc 21. 
Věnovali jsme se aktualizaci stavebního zákona. Praha zahájila 
výstavbu lávky HolKa. V rámci našeho nově založeného 
nakladatelství jsme vydali první titul Plánování Prahy, věnující 
se historii pražského urbanismu druhé poloviny 20. století. 

Stejně jako v minulých letech jsme pomáhali připravovat 
architektonické soutěže nebo soutěžní dialogy, tvořili jsme 
a konzultovali urbanistické studie. Intenzivně jsme pracovali na 
Metropolitním plánu i změnách končícího platného územního 
plánu. Nový územní plán, který posune Prahu do 21. století, 
jsme připravili k projednání v první polovině roku 2022. 

Věříme, že město je potřeba plánovat na základě dat. Proto 
jsme pečlivě sbírali a následně aktualizovali nejdůležitější údaje 
o Praze, které jsou součástí územně analytických podkladů. 
Všechny aktuální informace o stavu a vývoji území hlavního 
města, o jeho hodnotách, plánovaném rozvoji i limitech 
a problémech, stejně jako zásadní data o dopravě či klimatu, 
jsou nyní dostupné online na uap.iprpraha.cz.

Nevyhnuli jsme se ale ani komplikacím. Stejně jako ostatní 
jsme čelili druhému roku pandemie covid-19. Centrum 
architektury a městského plánování (CAMP) bylo částečně 
uzavřeno a hledali jsme nové cesty k návštěvníkům. Nabízeli 
jsme online přímé přenosy a publikovali články o těch 
nejzajímavějších projektech, které chystáme. Webové stránky 
campuj.online se staly inspirací a zdrojem informací nejen 
pro fanoušky architektury a zvídavé Pražany, ale i další 
média. V červnu 2021 jsme nečekaně čelili kybernetickému 
útoku, který využíval výpočetní kapacitu našich systémů pro 
těžbu kryptoměn. Naštěstí nedošlo ke ztrátě ani poškození 
žádných dat, naučili jsme se však být do budoucna připraveni 
opravdu na všechno.  

Leží před vámi výroční zpráva, která nabízí ucelený přehled 
činností IPR ve srozumitelných tematických souvislostech. 
Budeme rádi, když se do ní začtete. 

Přeji příjemné listování! 

S úctou  
Ondřej Boháč, ředitel IPR
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Vážení přátelé,

při své práci se často spíše než do minulosti ohlížím do 
blízké budoucnosti. Jak bude Praha vypadat za pět, deset, 
dvacet let? Věřím, že skvěle. Moderní tvář sebevědomého, 
udržitelného a přívětivého města 21. století dotváří kvalitní 
rozvojové projekty. Praha dlouhodobě usiluje o výstavbu 
nového koncertního sálu, který by splňoval světové standardy. 
Mám proto nesmírnou radost, že v srpnu 2021 vyhlásilo hl. 
město Praha společně s IPR mezinárodní architektonickou 
soutěž o jeho návrh. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 
týmů z 25 zemí světa, z nichž bylo následně v listopadu 2021 
vybráno 15 finalistů, kteří společně s 5 předem vyzvanými 
renomovanými architektonickými ateliéry zpracovali soutěžní 
návrh. Vítěze mezinárodní architektonické soutěže jsme 
poznali v květnu 2022, je jím dánské studio Bjarke Ingels 
Group (BIG).  

Kupředu se ale posouvají i další klíčová rozvojová území. 
Nyní už známe také výsledky soutěže na novou podobu 
Florence. Nová městská čtvrť vznikne podle návrhu UNIT 
Architekti, A69 Architekti a Marko & Placemakers. Finalizace 
celého procesu včetně vydání změn územního plánu se 
předpokládá v první polovině roku 2023.

Nadále jsme se věnovali také rozvojovým lokalitám 
Bubny-Zátory nebo Nákladovému nádraží Žižkov. Začala 
rekonstrukce Václavského náměstí. Povedlo se zahájit 
stavbu lávky HolKa, výstavbu nové čtvrti Smíchov City 
a přípravu na stavbu nového metra D. Vznikla studie 
rozvoje Slunečního náměstí a projednali jsme studii nové 
podoby Mariánského náměstí. 

V Praze se toho zkrátka děje hodně. Vedle proměny fyzického 
prostředí se ale daří vytvářet i potřebné koncepční materiály. 
Na podzim roku 2021 byl schválen Manuál tvorby veřejných 
prostranství: Pražské hřbitovy, který má za cíl zvýšit úroveň 
rozvoje, údržby a péče o hřbitovy a jejich okolí. Záměrem je 
také jejich znatelnější zapojení do struktury města. 
Systematická správa zeleně je základní podmínkou úspěšné 
péče o životní prostředí ve městě. Magistrát hlavního města, 
Technická správa komunikací a IPR se proto dohodli na 
vytvoření jednotného systému sdílených dat o zeleni. Sbírat se 
budou data o stromech, zelených plochách či vodních tocích. 

Rok 2021 byl intenzivní. Věřím, že další léta budou také. 
Praha se totiž potřebuje rozvíjet, nejlépe však na základě dat 
a poctivého dlouhodobého plánování. 

 
Petr Hlaváček, 
1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje 
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Historické kořeny

Snahy o vytvoření instituce, která by plánovala územní 
vývoj Prahy, sahají až do konce 19� století, kdy vznikly první 
novodobé urbanistické návrhy na budoucí zástavbu Prahy� 
Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920–1939) ale 
byla zřízena až po vzniku samostatného Československa� 
Hlavní náplní práce komise se stala příprava regulačního 
plánu dokončeného v roce 1929, nicméně nikdy 
neschváleného� Podařilo se jí však prosadit celou řadu 
dílčích plánů jednotlivých městských obvodů�

Během druhé světové války řídila rozvoj města 
Plannungskomission für der Haupstadt Prag und 
Umgebung (1940–1945), která pod vedením německých 
architektů připravovala převážně monumentální 
a osidlovací projekty�

Systematické urbanistické práce se ujala až Kancelář pro 
územní plán hlavního města (1951–1954, resp� 1961)� 
Architekti se ocitli ve zcela odlišné politické a hospodářské 
situaci, dosavadní plánování zamítli a začali se zabývat 
funkčním zónováním� Právě tak vznikl tzv� směrný 
územní plán, jehož příprava se ovšem kvůli politickým 
zvratům protáhla�

Vzhledem ke zvyšování stavebního ruchu od konce 
padesátých let spojilo město dvě již existující pracoviště, 
zmíněnou kancelář a oddělení územního plánu při 
národním výboru� Výsledkem byl Útvar hlavního 
architekta hlavního města Prahy (1961–1994) s pravomocí 
územního řízení, který dokončil první platný územní 
plán Prahy schválený vládou v roce 1964� Již tehdy se 

ukázalo, že na přípravu nového územního plánu je třeba 
zhruba deset let, včetně vypořádání připomínek a jeho 
konečného schválení (další plány byly schváleny v roce 
1976 a v 1986)� Mimochodem, právě o historii Útvaru 
hlavního architekta hl� m� Prahy vydal IPR v roce 2021 
knihu s názvem Plánování Prahy� 

Po roce 1968 se ani útvaru nevyhnuly personální čistky, 
které mimo jiné ukončily mnoho nadějných projektů� 
Během normalizace probíhala v Praze rozsáhlá výstavba 
sídlišť, dopravních a veřejných staveb, k nimž musel útvar 
vydávat stanovisko� To vadilo mnohým investorům� Útvaru 
se ale podařilo obhájit své výlučné postavení v celostátním 
stavebním zákoně z roku 1976�

Porevoluční víra ve volnou ruku trhu spolu s odporem 
k jakémukoliv centrálnímu řízení přinesla útvaru vlnu 
kritiky ústící v transformaci organizace na koncepční 
pracoviště nazvané Útvar rozvoje hlavního města Prahy 
(1994–2013)� Ten sice vydával poradní stanoviska, ale 
nemohl závazně rozhodovat�

První porevoluční plán schválený v roce 1999 se snažil 
přizpůsobit rozvoji města v podmínkách liberální 
ekonomiky� Plánování ale stále vycházelo z funkčního 
zónování, kterému vyhovuje centrálně řízené hospodářství� 
To se mimo jiné odrazilo na množství zanesených změn�

Snahu o změnu přístupu k územnímu plánování 
iniciovalo městské zastupitelstvo v roce 2013, kdy byl 
útvar reorganizován a přejmenován na Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy� Právě tehdy se rozhodlo 
také o přípravě nového územního plánu hl� m� Prahy – 
Metropolitního plánu�
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Architektonická soutěž byla původně vypsána pro sídlo 
Sdružení projektových ateliérů� Vlivem politických změn 
po roce 1968 však po kolaudaci sloužila Projektovému 
ústavu výstavby Prahy, později i některým odborům 
Magistrátu hl� m� Prahy�

Dnešní podoba
institutu

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) 
je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem� 
Je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, 
urbanismu, strategií, městského rozvoje a plánování�

Aktivně propojuje, moderuje, konzultuje, ale také sám tvoří� 
Podílí se na významných rozhodnutích v oblasti tvorby 
města� Zpracovává a koordinuje dokumenty strategického 
a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru či 
dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické 
infrastruktury� Získává, spravuje a aktualizuje prostorové 
informace důležité pro rozvoj města�

Agenda IPR se skládá ze čtyř základních oblastí:

1/ Sběr dat

2/ Analýza dat

3/ Plánování rozvoje města, tvorba dokumentů 
koncepčního charakteru a koordinace městských projektů

4/ Provozní oblast

 
Mezi hlavní znaky práce institutu patří vysoká odbornost 
a kvalita, zodpovědnost a kreativita� Velmi důležitá je také 
otevřenost� Institut transparentně komunikuje, zajímá se, 
vzdělává, informuje a moderuje�

V letech 2012–2013 prošla odborná příspěvková organizace 
transformací z dřívějšího Útvaru rozvoje hl� m� Prahy (ÚRM) 
na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)� 

Proběhly strukturální a personální změny, které vyústily 
ve velmi rychlé vybudování moderní městské instituce 
podle vzoru obdobných zahraničních odborných pracovišť� 
Institut začal připravovat důležité koncepční materiály 
v čele s novým územním plánem Prahy – Metropolitním 
plánem� Jeho hlavní ambicí je odborně vést, komunikovat 
a garantovat strategické a plánovací nástroje a dostat tak 
Prahu mezi nejvyspělejší evropské metropole, které tímto 
vývojem procházely již ve druhé polovině 20� století�

Mezi podstatné role institutu patří rovněž zastupování 
Prahy jako účastníka řízení ve věcech územního plánování� 
Dalšími úlohami jsou zajišťování, aktualizace a využívání 
dat a informací v rámci aplikovaného výzkumu a odborná 
spolupráce s vysokými školami, vědecko-výzkumnými 
i neziskovými organizacemi jak na národní, tak na 
mezinárodní úrovni�

Institut je otevřen pro všechny občany Prahy a zájemce 
o městské plánování� Vedle tradičních komunikačních 
kanálů proto s veřejností aktivně komunikuje také 
prostřednictvím svého Centra architektury a městského 
plánování (CAMP), které nabízí širokou škálu programů, 
prezentujících nejzajímavější aktuální témata týkající se 
života ve městě�

Institut sídlí ve Vyšehradské ulici v Praze 2� Unikátní stavba 
vznikla v letech 1966–1977 podle návrhu významného 
českého architekta Karla Pragera ve vybombardované části 
středověkého klášterního areálu Emauz�  
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Emauzský areál čeká v nadcházejících letech proměna� 
Rada hl� m� Prahy odsouhlasila rekonstrukci komplexu� 
Kromě záchrany cenné architektury se zaměří na proměnu 
okolí budov ve veřejný park� Chybět nebude ani pochozí 
střecha s vyhlídkovou terasou� Realizace by měla začít 
v roce 2024�
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Institut spadá do gesce pražského radního pro oblast 
územního rozvoje a územního plánu� Tuto funkci zastával 
v roce 2021 Petr Hlaváček� Většina projektů, na kterých 
institut pracuje, vyplývá ze zadání Rady hl� m� Prahy� 
V čele institutu stojí ředitel Ondřej Boháč� Přímo pod gesci 
ředitele spadá Kancelář řízení a projektů, která má za úkol 
poskytovat a zajišťovat průběžnou metodickou podporu 
řízení a realizace projektů, stejně jako výraznou podporu 
mezinárodní spolupráce� Stará se také o kolegium ředitele, 
které zajišťuje soulad se strategickými a koncepčními 
dokumenty a navrhuje priority pro tvorbu města� 
Nezávislým poradním orgánem ředitele je gremiální rada� 
Organizačně je institut rozdělen do sedmi sekcí, které se 
dále dělí na jednotlivé odborné kanceláře� V čele sekce 
vždy stojí příslušný/á ředitel/ka sekce, v čele kanceláře pak 
vedoucí kanceláře� Ředitel IPR dohlíží na fungování sekcí 
zajišťujících metodickou podporu tvorby města a Sekci 
vnějších vztahů� Zástupce ředitele dohlíží na fungování 
servisních sekcí�

Fungování IPR Praha
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Sekce IPR a Počet obSazených míSt k 31. 12. 2021Sekce IPR a Počet obSazených míSt k 31. 12. 2021

15 osob Sekce vnějších vztahů (SVV)

16 osob  Úsek ředitele (RED)

19 osob Sekce ekonomicko-provozní (PROV)

26 osob Sekce infrastruktury (INFR)

27 osob Sekce právní (SPR)

42 osob Sekce detailu města (SDM)

44 osob Sekce rozvoje města (SRM)

47 osob Sekce prostorových informací (SPI)
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Organizační struktura
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strategií a politik
udržitelnosti
(Michal Němec)
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analýz
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(Zdeňka Havlová)

kancelář 
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(Roman Koucký, Michal Leňo)

kancelář 
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částí
(Lada Kolaříková, Michal Bartošek)

kancelář 
veřejného 
prostoru
(Kristina Ullmannová)

kancelář 
podpory 
území
(Zuzana Rákosníková)

kancelář 
změn územního
plánu
(Kateřina Szentesiová)

kancelář 
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(Marek Vácha)

kancelář 
participace
(Milan Brlík)

kancelář 
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(Štěpán Bärtl)

zástupce
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pro odbornou 
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sekce právnísekce právní

Sekce právní komplexně zajišťuje chod spojený jak 
s personální a právní problematikou všech projektů, 
které IPR zadává a tvoří, tak se správou veřejných zakázek 
a archivu� Vypracovává zásadní výklady a stanoviska 
k aplikaci právních předpisů� Skládá se z Kanceláře 
personální práce, Kanceláře právní, Kanceláře veřejných 
zakázek a Kanceláře archivu a spisové služby� Sekce 
zpracovává také veškeré žádosti o poskytnutí informací�

sekce ekonomicko-provozní sekce ekonomicko-provozní 

Sekce ekonomicko-provozní má v gesci hospodářskou 
správu, informační a komunikační technologie, rozpočet 
a účetnictví institutu� Zajišťuje evidenci a správu 
nemovitostí svěřených IPR (např� budovy v areálu Emauz 
či usedlost Jehněčí dvůr, kde se nachází spisovna), se 
kterou jsou spojené i úpravy areálu, stavební úpravy 
nemovitostí, drobné i větší opravy, zákonné revize, 
dodávky elektřiny, plynu, vody nebo úklid� Jednotlivé 
činnosti zastávají Kancelář hospodářské správy, 
Kancelář rozpočtu a účetnictví a Kancelář informačních 
a komunikačních technologií, která spravuje servery, 
helpdesk a copycentrum�

sekce prostorových informací sekce prostorových informací 

Sekce prostorových informací má na starost správu, 
aktualizaci a rozvoj prostorových dat území města 
a podporu pro městské úřady a organizace, vzdělávací 
a výzkumné organizace i veřejnost při jejich využívání� 
Sekce provozuje webové stránky Geoportál hl� m� Prahy, 
mapové služby a aplikace� Zároveň zpracovává analýzy 
i kartografické výstupy pro širokou škálu uživatelů a témat� 
Sekci tvoří Kancelář prostorových dat, Kancelář základního 
mapového díla a Kancelář vývoje aplikací�

sekce vnějších vztahů sekce vnějších vztahů 

Sekce vnějších vztahů funguje jako styčný bod 
komunikace s veřejností a médii� Přináší nápady 
a realizace, které zapojují veřejnost do plánování 
hl� m� Prahy� Zahrnuje Kancelář komunikace starající se 
zejména o PR, média, komunikaci s veřejností a interní 
komunikaci, Kancelář participace aktivně zapojující 
občany do městského plánování a Kancelář Centra 
architektury a městského plánování (CAMP), která 
zajišťuje výstavy, workshopy, přednášky, online platformu 
campuj�online a další aktivity určené široké veřejnosti�

Sekce IPR
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sekce rozvoje města sekce rozvoje města 

Sekce rozvoje města vznikla v únoru 2021 sloučením 
Sekce plánování města a Sekce strategií a politik� Zabývá 
se strategickým plánováním, zpracováním dat a analýz, 
územním plánováním a přípravou územně plánovacích 
podkladů� Skládá se ze čtyř kanceláří� Kancelář strategií 
a politik udržitelnosti zpracovala kromě tematických 
městských strategií zejména Strategii rozvoje bydlení, 
která byla Radou a Zastupitelstvem hl� m� Prahy schválena� 
Kancelář analýz města projednala 5� aktualizaci ÚAP 
a publikovala její obsah na webovém Portálu ÚAP� 
Kancelář metropolitního plánu zpracovává nový územní 
plán hlavního města Prahy – Metropolitní plán, který 
již od roku 2018 prochází společným jednáním� V roce 
2021 probíhalo zapracování připomínek městských částí 
a veřejnosti, byla získána všechna potřebná stanoviska 
dotčených orgánů státní správy� Rovněž bylo zahájeno 
zpracování návrhu pro veřejné projednání a vyhotovení 
upraveného metodického dokumentu Vyhodnocení vlivu 
na udržitelný rozvoj území� Kancelář také zahájila veřejné 
projednání návrhu Aktualizace č� 5 Zásad územního 
rozvoje hl� m� Prahy� Kancelář rozvoje městských čtvrtí 
koordinovala zpracování územních a urbanistických 
studií klíčových rozvojových území, kterými jsou Pražská 
památková rezervace a území Letňany, zahájila také novou 
analytickou činnost modelování rozvoje městských čtvrtí�

sekce infrastruktury sekce infrastruktury 

Sekce infrastruktury se věnuje technickým stránkám 
urbanistické koncepce města, tedy rozvoji dopravy 
a technické a zelené infrastruktury� Zabývá se 
modelováním dopravy, udržitelnou mobilitou a koncepcí 
pro všechny druhy pohybu (MHD, vlaky, autobusy, auta, 
kola, letadla, lanovky i záchytná parkoviště)� Technická 
infrastruktura se zaměřuje na systémy zásobování 
vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, 
teplem, plynem, či přenosem informací (elektronické 
komunikace)� Zelená infrastruktura zase řeší koncepci 
rozvoje krajiny, parků a vegetace ve veřejném prostoru 
a zabývá se otázkami životního prostředí a adaptací na 
klimatickou změnu� Do sekce spadají Kancelář dopravní 
infrastruktury, Kancelář technické infrastruktury a Kancelář 
zelené infrastruktury�

sekce detailu městasekce detailu města

Sekce detailu města nabízí odborný vhled do jednotlivých 
pražských lokalit� Věnuje se veřejnému prostoru, přípravě 
a organizaci soutěží, jako jsou architektonické soutěže 
o návrh, a dalším formám výběru kvalitních zhotovitelů 
návrhů a projektů veřejných budov i prostranství města� 
Kancelář veřejného prostoru se soustředí na projekty 
konkrétních veřejných prostranství (ulic, náměstí, 
parků) a zároveň zpracovává celoměstské koncepční 
materiály, jako je například doplněk (plug-in) k manuálům 
(například plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství: 
Pražské hřbitovy)� Jejím cílem je celostní pohled na 
veřejný prostor, zvyšování jeho kvalit, jako je spravedlnost 
v přístupnosti a možnostech užívání pro obyvatele města, 
podpora místní identity, používání kvalitních materiálů 
a detailů či zlepšování mikroklimatu� Ve veřejném prostoru 
se logicky střetává velké množství nejrůznějších, mnohdy 
i protichůdných zájmů� Snahou institutu je tyto zájmy 
slaďovat a hledat optimální, efektivní řešení� Kancelář 
podpory území nahlíží na Prahu jako celek a poskytuje 
podporu dovnitř i vně institutu, neboť disponuje lokální 
znalostí o vývoji území� Řeší agendu spojenou se 
zastupováním Prahy jako účastníka územního řízení 
a vyjadřuje se k tématům dle usnesení Rady hl� m� Prahy 
s cílem uplatnit v projektech městem schválené 
dokumenty a politiky a zároveň prosazovat kvalitní 
architekturu a smysluplná urbanistická řešení�
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Gremiální rada (GR) funguje jako samostatný 
poradní orgán�

V roce 2021 ji tvořilo 11 osobností napříč různými 
obory:

Předseda a externí člen:

Ing� arch� Josef Pleskot

 
Externí členové:

prof� Ing� arch� Jan Jehlík

prof� ak� arch� Jindřich Smetana

prof� MUDr� Michal Anděl

prof� Ing� arch� Ladislav Lábus, Hon� FAIA

Vladimír Brož

Ing� Milan Komínek

Ing� arch� Lada Kolaříková

doc� Ing� arch� Pavla Melková, Ph�D�

 
Interní členové:

Mgr� Ondřej Boháč

 
Tajemnice:

Ing� arch� Martina Bauerová

Gremiální rada
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Gremiální rada má za úkol přispět k zachování a rozvoji 
přírodně-krajinného, kulturního, zejména urbanistického 
a architektonického bohatství a rozmanitosti jedinečného 
obrazu Prahy� Své poslání naplňuje odborným 
posuzováním zvláště významných a složitých záměrů 
dotýkajících se podmínek vývoje, správy a rozvoje 
hlavního města�

 

termíny a témata zasedání gr:termíny a témata zasedání gr:

18. 6. 202118. 6. 2021
Strahovský stadion, Vltavská filharmonieStrahovský stadion, Vltavská filharmonie
Diskuze na červnové GR navázala na předchozí zasedání 
a probírala budoucnost a směřování Strahovského 
stadionu a jeho okolí� Členové dále vyslechli informace 
o stavu soutěže na Vltavskou filharmonii a ocenili kvalitní 
a profesionální postup�

12. 11. 202112. 11. 2021
Gremiální rada byla zrušena kvůli zasedání Rady hl� m� 
Prahy a přesunuta na 14� 1� 2022�
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Město je celistvý propojený organismus� Jeho rozvoj 
vyžaduje porozumění� Institut proto sbírá a shromažďuje 
relevantní data, díky kterým vznikají strategie, podklady, 
analýzy a další důležité dokumenty či projekty� Věnuje 
se správě informačního systému území Prahy� Vytváří 
mapy a mapové aplikace pro odborníky i širokou 
veřejnost� Data poskytuje také v souvislosti s dalšími 
konkrétními projekty� 

Mezi nejdůležitější výstupy patří Digitální mapa veřejné 
správy hl� m� Prahy sdružující projekty základního 
mapového díla na území Prahy, zejména Digitální 
technickou mapu Prahy a digitální 3D model Prahy� 
Nepostradatelné jsou také Územně analytické podklady hl� 
m� Prahy, které centralizují rozsáhlou kolekci tematických 
dat a analýz území zejména pro účely územního plánování 
a dalšího rozvoje území� Data pro svou činnost využívají 
odbory Magistrátu hl� m� Prahy, městské části a městské 
organizace� Institut dále dodává tematická data pro 
využití v agendách a pražských informačních systémech, 
v městských částech a dalších organizacích� Široké 
veřejnosti slouží otevřená data na pražském geoportálu�

Data

územně analytické podkladyúzemně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) popisují aktuální 
stav města, sledují jeho postupný vývoj a proměnu 
a definují jeho významné hodnoty i limity� Sbírají 
zamýšlené záměry na změny v území a poukazují 
na problémy v územním a strategickém plánování, 
které je potřeba řešit� Věnují se tématům urbanismu 
a krajiny, obyvatelstva, dopravy, technického vybavení, 
využití území, kvality prostředí a ochrany přírody či 
ekonomiky� V roce 2021 byly ÚAP hl� m� Prahy pro obec 
i kraj projednány Radou hl� m� Prahy a Zastupitelstvem 
hl� m� Prahy a zveřejněny na novém online portálu 
uap�iprpraha�cz� 

Na Portálu ÚAP je možné nalézt podklady spolu 
s interaktivními texty a mapami, klíčovými statistickými 
údaji o celém městě i jednotlivých městských částech� 
Můžete zde také sledovat, jak si Praha vede ve vytyčených 
cílech udržitelného rozvoje� Informace na portálu nalezne 
téměř každý� IPR průběžně aktualizuje Portál ÚAP tak, 
aby zajistil maximální dostupnost nejaktuálnějších dat 
a výstupů� Snaha zpřístupnit co největší část ÚAP online 
navazuje na dlouhodobé strategické cíle otevřenosti 
veřejné správy a poskytování otevřených dat� 

V roce 2021 institut realizoval také projekt Jak používat 
ÚAP? V rámci projektu proběhly workshopy pro 
zaměstnance IPR, MHMP UZR, zástupce městských částí 
i vysokoškolské studenty, představující ÚAP a Portál ÚAP 
a jejich praktické aplikace pro jejich činnost�

lokalizační data mobilních operátorůlokalizační data mobilních operátorů

Unikátní a inovativní projekt se zaměřuje na vývoj 
metodik a nástrojů pro využívání zbytkových lokalizačních 
dat mobilních operátorů pro účely plánování města� 
K realizaci dochází ve spolupráci s O2, T-Mobile, KVADOS, 
VŠB-TU Ostrava, City Smart Parking a Masarykovou 
univerzitou v Brně� 

ontologické modelování a prohlížečka  ontologické modelování a prohlížečka  
pro slovník dtmpro slovník dtm

IPR je vlastníkem unikátního systému TermIt, který slouží 
pro tvorbu a správu ontologických slovníků a integraci 
datových zdrojů� Systém se rozvíjí ve spolupráci s Fakultou 
elektrotechnickou ČVUT v Praze� Institut zajišťuje obsahové 
naplnění slovníků a tvorbu ontologických modelů� V roce 
2021 vznikl první slovník pro Digitální technickou mapu 
(DTM)� Úzce na něm spolupracují všechny dotčené 
subjekty, včetně správců sítí (ČEZ, GASNet, T-Mobile 
a další), Správy železnic, správců povodí řek, ale i Krajský 
úřad Plzeňského kraje� Spolupráce vede k postupnému 
naplňování, provazování či sjednocování pojmů� 
Díky ontologickým vazbám a sjednocování terminologie 
dochází i k revizi příslušné legislativy� K prohlížení slovníku 
DTM slouží nová online prohlížečka� V přípravě je tvorba 
slovníků pro další oblasti�
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správa gis infrastrukturyspráva gis infrastruktury

Institut je správcem GIS infrastruktury pro Prahu� 
Po vzniku datového centra Magistrátu hl� m� Prahy se do 
nového prostředí přesunula velká část geografických dat 
a mapových služeb� 

data územně analytických podkladůdata územně analytických podkladů

Data pro ÚAP tvoří nedílnou součást rozsáhlé datové 
základny IPR� Tematická data o krajině a životním 
prostředí, obyvatelstvu, využití území a jeho potenciálu, 
ekonomické výkonnosti a krajinné, dopravní a technické 
infrastruktuře jsou pravidelně získávána od poskytovatelů 
dat anebo monitoringem území, který zpracovává institut� 
Data slouží jako podklad pro analytickou, územně 
plánovací a koncepční činnost a v čtyřletých cyklech jsou 
také podkladem pro zpracování celkové aktualizace ÚAP� 
V roce 2021 probíhalo pořizování dat a monitoring území 
zejména v oblastech prostupnosti a využití území a veřejné 
vybavenosti� Na území Pražské památkové rezervace došlo 
k aktualizaci dat o stáří zástavby a byly zahájeny práce na 
databázi cenných staveb a míst v Praze�

 

Co všechno ještě 
institut sleduje?

databáze indikátorů a metrik (dim)databáze indikátorů a metrik (dim)

DIM má za cíl založení a správu databáze, ve které jsou 
aktuální důležité statistické údaje (metriky) o Praze či 
jejích městských částech a na ně navázané indikátory 
umožňující sledování naplňování cílů pro strategické 
i jiné dokumenty� Databáze byla založena pro Portál ÚAP 
v rámci příprav ÚAP 2020� V roce 2021 pak proběhlo  
založení metodiky databáze a její aktualizace� Údaje 
jsou sledovány napříč tématy ÚAP, od velikosti půdních 
bloků, přes počet pracovních příležitostí, až po dostupnost 
veřejných sportovišť� Metodiku indikátorů a jejich 
sledování mohou do svých strategických dokumentů 
přebírat jednotlivé městské části, kterým v tomto ohledu 
IPR poskytuje konzultace�

Kde si data a mapy  
prohlížet?
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digitální technická mapa prahydigitální technická mapa prahy

Digitální technická mapa (DTM) je geografická 
databáze, která obsahuje podrobný obraz fyzického 
stavu povrchové situace, sítě dopravní a technické 
infrastruktury včetně ochranných pásem a další objekty� 
Spolu s digitální katastrální mapou a ortofotomapou 
tvoří tzv� Digitální mapu veřejné správy� Nová 
implementace DTM krajů probíhá samostatně v každém 
kraji, v případě hl� m� Prahy a Středočeského kraje 
vzniká společná DTM� V roce 2021 probíhaly přípravy 
na změnu režimu vedení DTM Prahy�

portál územně analytických podkladů (úap)portál územně analytických podkladů (úap)

Portál územně analytických podkladů (ÚAP), spuštěný v září 2021, je rozcestníkem informací o Praze na adrese 
uap�iprpraha�cz� Obsahuje pravidelně aktualizované texty, mapy, grafy, data, analýzy, výkresy, dokumenty, statistické údaje 
a aplikace pro poznání území hlavního města� Portál rozšiřuje, doplňuje a průběžně aktualizuje obsah projednaného 
územně plánovacího podkladu Územně analytické podklady hl� m� Prahy 2020� V mapové aplikaci Atlas ÚAP jsou 
k dispozici prostorová data, včetně atributů a propojení s metadaty o datových vrstvách� V Katalogu indikátorů a metrik 
lze nalézt statistické údaje a vyhodnocení udržitelného rozvoje pro měřítko celého území, v Katalogu městských částí pak 
statistické údaje pro jednotlivé městské části�

geoportálgeoportál

Geoportál Praha (www�geoportalpraha�cz) je hlavní 
webová prezentace geografických dat hl� m� Prahy 
a veškerých souvisejících informací o datech, včetně 
jejich zpracování do služeb a vlastních mapových či 
tematických aplikací� 

3d model prahy3d model prahy

Aplikace (app�iprpraha�cz/apl/app/model3d/) 
obsahuje budovy, mosty, stromy i vodní plochy� Jde 
o nejrozsáhlejší 3D model města v České republice� 
V roce 2021 pokračovala oprava a konverze modelu 
do otevřeného výměnného formátu CityGML� Nově 
lze v aplikaci zobrazit územní plán, měřit, nastavit 
sluneční svit a stínění či kreslením vkládat jednoduché 
3D objekty� Model je taktéž používán pro vizualizaci 
architektonických návrhů či územních studií� 

IPR také navázal spolupráci s Agenturou ČAS 
a odbornou radou pro BIM (czBIM) za účelem realizace 
projektů zabývajících se propojením BIM modelů 
s 3D modelem města� Cílem je vytvoření modelu 
vystavěného prostředí hl� Prahy, který bude obsahovat 
nejen budovy, ale i objekty ve veřejném prostoru, 
objekty dopravní a technické infrastruktury a prvky 
zeleně� 
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Analýzy

Kvalitní data jsou základ všeho� Jejich sběr a správné 
vyhodnocování jsou pro město zásadní� Jen tak mohou 
vznikat strategie, plány a konkrétní projekty� Jednotlivé 
analýzy pak vznikají tematicky podle aktuálních potřeb 
města� 

Data | Analýzy | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

modely rozvoje městských čtvrtímodely rozvoje městských čtvrtí

Modely vytváří modelové scénáře rozvoje území� Spojují 
všechny dostupné informace o plánovaném rozvoji 
území a jeho současném stavu� Pro řešená území, 
zejména transformační a rozvojové plochy, zobrazují 
dílčí plánovací procesy rozvoje na jednotné časové ose� 
Slouží mimo jiné jako podklad pro nastavení podmínek 
rozvoje, management územně plánovacích procesů, pro 
jednání o formě a načasování tzv� kontribucí investorů 
a pro koordinaci rozvoje území� Časový horizont modelu 
je zpravidla 20–30 let a jeho hlavním výstupem je detailní 
modelový harmonogram rozvoje� V roce 2021 vznikly 
modely pro území Letňan, Holešovic Bubny-Zátory, 
Nákladového nádraží Žižkov, Zličína a Západního města� 

porovnání veřejné správy v evropských městech porovnání veřejné správy v evropských městech 

Dokument porovnává základní parametry struktury veřejné 
správy v Praze, Mnichově, Varšavě a Vídni� Zaměřuje 
se zejména na základní geografické, demografické, 
organizačně-správní a ekonomické ukazatele a čerpá 
převážně z veřejně dostupných zdrojů� Ze srovnání 
vyplynulo, že Praha – ač svou velikostí velmi podobná 
vybraným metropolím – výrazně vybočuje především 
velmi vysokým počtem městských částí a jejich 
nevyrovnanou velikostí� Zároveň je oproti daným 
městům nezvyklá také vysoká míra autonomie pražských 
městských částí a jejich výrazná nezávislost na politice 
centrální městské samosprávy (Rada a Zastupitelstvo 
hl� m� Prahy)�

architektonicko-urbanistická analýza  architektonicko-urbanistická analýza  
pražské památkové rezervacepražské památkové rezervace

Jedním z výstupů Architektonicko-urbanistické analýzy 
Pražské památkové rezervace (AUA PPR) je publikace 
s názvem Katalog kritických míst – Rešerše hodnocení 
historického centra Prahy� Dokument obsahuje 
průřezovou rešerši hodnocení kvalit historického centra 
Prahy obsažených v územně plánovacích podkladech 
a souvisejících dokumentech z období 1981–2020 
a slouží jako podklad zejména pro zpracovávanou územní 
studii Pražské památkové rezervace� Druhým výsledkem 
AUA PPR je mapová aplikace Historické centrum Prahy 
(app�iprpraha�cz/apl/app/historicke_centrum_prahy), která 
je koncipována jako informační aplikace pro území Pražské 
památkové rezervace, zpřístupňující výběr z informací 
a dat ÚAP hl� m� Prahy, archivních map, vedut, průzkumů 
a rozborů�

Město Historie
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spokojenost a kvalita života pražanů:  spokojenost a kvalita života pražanů:  
výsledky průzkumu obyvatelvýsledky průzkumu obyvatel

Pražané jsou spokojeni se svým životem� Jsou občansky 
a komunitně angažovaní, mírně roste jejich spokojenost 
s politickou reprezentací na úrovni hl� m� Prahy, 
nicméně ještě spokojenější jsou se samosprávou na 
úrovni městských částí� Alespoň to ukázala studie, 
která se věnovala hodnocení dotazníkového šetření 
reprezentativního vzorku obyvatel Prahy podle 12 
tematických oblastí, jako je kvalita života, bydlení, veřejné 
prostranství, doprava či veřejná vybavenost a správa města� 
Šetření proběhlo koncem roku 2020, přičemž navazovalo 
na velmi podobné z roku 2017� 

analýzy a prognÓzy potřeb občanské vybavenosti analýzy a prognÓzy potřeb občanské vybavenosti 
pro dílčí území prahy pro dílčí území prahy 

Analýzy a prognózy jsou poptávané v souvislosti 
s urbanistickými studiemi, změnami územního plánu či 
s řešeními konkrétních záměrů bytové výstavby� Obsahují 
demografickou prognózu obyvatelstva, stejně jako analýzu 
a prognózu občanské vybavenosti, zejména mateřských 
a základních škol� V roce 2021 byly zpracovány například 
pro území Letňan, Nákladového nádraží Žižkov, Zličína, 
Suchdolu, Západního města či Holešovic Bubny-Zátory�

Obyvatelstvo

finanční zdraví provozoven v praze finanční zdraví provozoven v praze 

Dokument navazuje na předchozí analýzu Finančního zdraví 
provozoven v hl� m� Praze z roku 2017� Výsledkem je zjištění, 
že vývoj struktury provozoven podle finančního skóre jejich 
provozovatelů nevykazuje v období 2017–2021 zásadní 
odlišnosti� Došlo však k úbytku provozoven s minimálním 
rizikem a nárůstu těch s velmi nízkým rizikem� 

kalkulace nákladů města na obyvatele kalkulace nákladů města na obyvatele 

Kolik peněz vygeneruje nový obyvatel do městské kasy? To 
bylo mimo jiné otázkou analýzy kalkulace nákladů města na 
obyvatele� Cílem bylo prostudování fungování rozpočtového 
určení daní a nemovitostních daní v rámci České republiky, 
výpočet hrubých nákladů Prahy na obyvatele či srovnání 
s vybranými městy� Následně byly vytipovány možné 
motivační nástroje, kterými by metropole mohla zvýšit počet 
obyvatel hlásících se v Praze k trvalému pobytu�

Ekonomika

Data | Analýzy | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

airbnb v praze: analýza množství, struktury  airbnb v praze: analýza množství, struktury  
a rozmístění nabízených ubytování a rozmístění nabízených ubytování 

V roce 2021 proběhla aktualizace analýzy krátkodobého 
ubytování v soukromí� Realizovala se v období 
doznívajících protipandemických opatření a přinesla 
zajímavé výsledky� Nastal celkový pokles počtu jednotek 
v oblasti Prahy včetně jejich aktivity, stále však zůstala 
přítomna jejich silná koncentrace v historické části Prahy� 
Do analýzy byla nově zařazena data o vývoji služby Airbnb 
v Praze� Významný je zejména podíl celých bytů či domů 
na celkové nabídce� Zaujímají totiž necelých 76 %�  
Analýzu bude IPR pravidelně zpracovávat každé dva roky�

stav a vývoj obecního bytového fondu v městských stav a vývoj obecního bytového fondu v městských 
částech hl. m. prahy částech hl. m. prahy 

Aby se  mohlo o bytovém fondu dobře rozhodovat, 
je potřeba znát přesná data� Právě proto IPR v roce 
2021 pokračoval ve sběru informací a dat o aktuálním 
stavu a vývoji obecních bytů� Dokument navazuje 
na stejnojmennou analýzu z roku 2019� Z informací 
poskytnutých městskými částmi a Magistrátem 
hl� m� Prahy vyplývá, že se v jejich správě nachází 
celkem 30 345 obecních bytů, přičemž v roce 2019 
to bylo 32 202 bytů� Obecní byty tvoří přibližně 4,5 % 
z celkového objemu bytového fondu� Je tedy patrné, že 
i přes nesporné snahy, jako je založení Městské nájemní 
agentury, Pražské developerské společnosti, a změny 
v přístupu k problematice bydlení, stále reálně dochází 
ke zmenšování obecního bytového fondu namísto jeho 
potřebného navyšování� Může za to především stále 
pokračující privatizace a velmi pomalé tempo městské 
rezidenční výstavby� Mezi lety 2019–2021 bylo totiž 
nově postaveno jen 60 obecních bytů� Analýzu bude IPR 
pravidelně zpracovávat každé dva roky�

Bydlení a realitní trh

porovnání trhu s bydlením v evropských městechporovnání trhu s bydlením v evropských městech

Jak vypadá realitní trh v Praze, Mnichově, Varšavě a Vídni? 
Jaké jsou pravomoce měst v oblasti územního plánování 
a stavebního povolování? Analýza porovnávání trhu 
s bydlením v evropských městech vychází jak z veřejně 
dostupných statistických dat a informací, tak z přímých 
rozhovorů s odborníky na realitní trh z daných měst� 
Ze srovnání vyplynulo, že v Praze oproti sousedním 
metropolím dlouhodobě vzniká nejméně bytových 
jednotek na počet obyvatel (např� oproti Varšavě až třikrát 
méně)� Nejrychleji zde také rostou ceny nemovitostí 
a klesá dostupnost vlastnického bydlení� Praha má navíc 
velmi nízkou míru autonomie územního a stavebního 
povolování� Povolit novou stavbu zde dle srovnání trvá také 
nejdéle� Analýza vznikla primárně jako interní materiál pro 
pražskou politickou reprezentaci� V roce 2022 by měla vyjít 
v rozšířené podobě také pro veřejnost� 
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dojížĎka a vyjížĎka do zaměstnání do/z hl. m. prahydojížĎka a vyjížĎka do zaměstnání do/z hl. m. prahy

Aktualizace analýzy přináší informace o pohybu za prací� 
Vychází přitom z údajů Výběrového šetření pracovních sil 
ČSÚ, které proběhlo během pandemie covid-19� Neobvyklá 
doba neměla výrazný vliv na pohyb pracovní síly za 
prací� Přesto analýza přinesla některé aktuální odlišnosti, 
promítající se mimo jiné do formy výkonu zaměstnání 
a zjištění, že denně do Prahy dojíždí do zaměstnání 
190 tisíc pracovníků, což představuje 22,3 % celkové 
zaměstnanosti v Praze a 27% nárůst za posledních 10 let�

Doprava

Data | Analýzy | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora
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IPR v číslech 
Práce s daty  

Data | Analýzy | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

26

119

863

mapových služeb pro veřejnost

pojmů v Ontologickém slovníku Digitální technické mapy

mapových aplikací pro veřejnost 

238

4 224

327
mapových služeb provozovaných v datovém centru Magistrátu hl. m. Prahy

aktivních poskytovatelů dat do centrální databáze 

ročně aktualizovaných mapových listů ortofotomapy o velikosti  
500 × 625 m (v měřítku 1 : 1 000)
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IPR v číslech 
ÚAP

Data | Analýzy | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

487 km

0,1 % 

2 011 

bytového fondu tvoří obecní byty 

jednotek Airbnb bylo aktivních v roce 2021 (v roce 2019 přitom 9 395)

ulic se stromořadím 

40,4 %

2,0 let 

223,2 ha
transformačních ploch v širším centru města

městských částí trpí zhoršenou dostupností 
základních škol 

trvá průměrně územní řízení 
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Strategické  
plánování



Strategické  
plánování

IPR zpracovává celkové a tematické strategie, analyzuje 
stav a vývoj území� Vytváří tím podklady pro klíčová 
rozhodnutí na úrovni města a městských částí, stejně jako 
podklad pro proces územního plánování�

Bydlení je klíčovým tématem současnosti� IPR proto 
vytvořil strategii zaměřenou na rozvoj dostupného 
a kvalitního bydlení, městského bytového fondu, stejně 
jako otevřenou spolupráci města s klíčovými aktéry� 

strategie rozvoje bydlení v hl. m. praze strategie rozvoje bydlení v hl. m. praze 

Oborová strategie vychází z obecného rámce Strategického 
plánu hl� m� Prahy z roku 2016� Zaměřuje se na dostupnost 
a rozvoj bydlení, které patří k současným prioritám města� 
Strategie rozvoje bydlení v hl� m� Praze vznikala především 
v průběhu roku 2020, v roce 2021 ji pak schválila Rada hl� 
m� Prahy a Zastupitelstvo hl� m� Prahy� Dokument definuje 
pět prioritních oblastí, jako je výstavba dostupného 
a kvalitního bydlení, rozvoj městského bytového fondu, 
udržitelné a standardní bydlení pro specifické skupiny 
obyvatel, atraktivní bydlení na území celého města 
a otevřená spolupráce města s klíčovými aktéry� 

akční plán rozvoje bydlení v hl. m. prazeakční plán rozvoje bydlení v hl. m. praze

Akční plán definuje klíčové projekty města v oblasti 
bydlení, jejichž realizace přispěje ke zlepšení nepříznivé 
situace v Praze� Akční plán do roku 2025 obsahuje celkem 
81 projektů, z toho 24 nestavebních a 29 stavebních 
projektů zaměřených na zvýšení počtu městských bytů� 
Jejich celkové investiční náklady jsou odhadovány 
na cca 50 mld� Kč� 

Klíčové strategické dokumenty

Strategické plánování | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

Veškeré strategické dokumenty  
a analýzy naleznete v sekci Práce s daty�

strategie iti pro pražskou  strategie iti pro pražskou  
metropolitní oblast 2021–2027 metropolitní oblast 2021–2027 

Strategie ITI je metodickým nástrojem pro přípravu a řízení 
integrovaných územních investic realizovaných v rámci 
Pražské metropolitní oblasti a financovaných z evropských 
fondů� Agenda manažera ITI byla v roce 2020 převedena 
z IPR na (Odbor evropských fondů MHMP)� Před začátkem 
nového rozpočtového období EU je potřeba připravit novou 
strategii� IPR ve spolupráci s FON MHMP garantuje kvalitu 
nově vzniklé, externě zpracované Integrované strategie pro 
ITI PMO pro období 2021–2027, stejně jako její soulad se 
strategickými dokumenty hl� m� Prahy� 

analýza dosavadní spolupráce  analýza dosavadní spolupráce  
středočeského kraje a prahystředočeského kraje a prahy

Středočeský kraj a Praha představují funkčně propojený 
region s intenzivními vzájemnými vztahy� Dokazuje to 
mimo jiné dojíždění do práce, do škol, za občanskou 
vybaveností nebo rekreací� Jejich řízení však probíhá 
vzhledem ke stávajícímu administrativnímu uspořádání 
a legislativnímu nastavení odděleně� Řešení některých 
společných témat a problémů nicméně vyžaduje 
jasnou koordinaci� Cílem analýzy je tak zhodnotit 
kvalitu a intenzitu dosavadní spolupráce mezi 
Středočeským krajem a hl� m� Prahou ve sledovaných 
tematických oblastech� 
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Tematické strategie

Institut pomáhá rozvoji městských částí� Je také servisní 
organizací v oblasti plánování pro Magistrát hl� m� Prahy�

podpora strategického plánování městských částí podpora strategického plánování městských částí 

Rozvoj města musí probíhat přímo v lokalitách� IPR proto 
jednotlivým městským částem poskytuje podporu při 
přípravě plánovacích procesů� V roce 2021 se v tomto 
ohledu činil především při konzultacích s MČ Praha 8, 
pilotním projektu Koordinátoři participace a v rámci 
Strategického plánu rozvoje s územní rozvahou MČ 
Praha-Lipence� Zástupce institutu se dále zúčastnil 
pracovní skupiny pro přípravu Strategie rozvoje MČ Praha 1 
a pracovních skupin pro strategický plán MČ Praha 3� 

jak na strategii jak na strategii 

IPR zpracoval a vydal novou příručku Jak na strategii� 
Dokument má za cíl usnadnit pražským městským částem 
orientaci v procesu přípravy strategií rozvoje� Vychází 
z pečlivé znalosti strategického plánování� Opírá se 
přitom také o konkrétní zkušenosti institutu s požadavky 
městských částí�

modely oceŇování veřejných statků pro účely  modely oceŇování veřejných statků pro účely  
prostorového plánováníprostorového plánování

IPR spolupracuje s FA ČVUT a Společností pro cenové 
mapy na tříletém výzkumném projektu zkoumajícím 
dopady výstavby veřejných statků na ceny nemovitostí 
v Pražské metropolitní oblasti� Cílem je vyvinout nástroje 
k oceňování dopadů investic do veřejného prostoru, 
infrastruktury a kvality městské veřejné vybavenosti� 
Výsledky projektu budou k dispozici v roce 2023�

cirkulární praha 2030 cirkulární praha 2030 

IPR se v roli metodického garanta podílel na vzniku nové 
Strategie hl� m� Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku 
nazvané Cirkulární Praha 2030� Hlavním tvůrcem strategie 
byl Pražský inovační institut� Odborníci z různých kanceláří 
IPR se účastnili tematických pracovních skupin především 
v oblasti stavebnictví� 

přehled strategických priorit hl. m. prahy  přehled strategických priorit hl. m. prahy  
pro potřeby oborových strategií a soutěžípro potřeby oborových strategií a soutěží

Institut zpracoval přehled oficiálních strategických 
priorit města� Ty slouží pro přípravu nových koncepčních 
dokumentů, jako je Cirkulární Praha 2030, nebo jako 
podklad pro účastníky architektonických a urbanistických 
soutěží, na nichž se IRP podílí (např� Florenc 21)�
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22,3 %

30 345
počet obecních bytů v rámci Prahy 

80 %
podíl obyvatel spokojených se životem v Praze

podíl dojíždějících na celkové zaměstnanosti v Praze

18 000

0,7 %

4,5 %
podíl obecních bytů z celkového objemu bytového fondu

počet nabízených bytových jednotek  
na Airbnb

podíl bytů nabízených na Airbnb na celkovém bytovém fondu 
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Územní  
plánování



Územní plán je plánem rozvoje města� Podle zákona ho 
v České republice musí mít každá obec� Plánování je přitom 
komplexní proces� Nelze jej dělat bez znalosti širších vztahů 
a složitých jednání se všemi zúčastněnými stranami – 
ať už jde o jednotlivé městské části, dotčené orgány státní 
správy nebo veřejnost� Díky analýzám, strategiím a celkové 
detailní znalosti Prahy, je institut schopen město plánovat 
smysluplně a efektivně� Stará se o garanci území, spravuje 
územní plán, připravuje návrhy jeho změn a pracuje na 
tvorbě nového územního plánu – Metropolitního plánu� 
Mimo to pořizuje urbanistické studie�

1 : 500 000 
Stát

Politika územního rozvoje 
celostátní nástroj územního plánování

Zásady územního rozvoje 
závazná dokumentace zobrazující regionální vztahy

Územní plán hlavního města 
Prahy – Metropolitní plán

Územní plán vymezené části Prahy

Regulační plán

1 : 100 000 
Kraj

1 : 10 000 
Město

1 : 5 000 
Část území

1 : 1 000 
Bloky

Územní  
plánování
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Zásady územního  
rozvoje

Zásady územního rozvoje hl� m� Prahy (ZÚR) jsou územně 
plánovací dokumentací na úrovni kraje a jsou závazné 
pro pořizování a vydávání územních plánů obcí� ZÚR jsou 
koordinovány s Politikou územního rozvoje ČR, přičemž 
jedním z podkladů pro zpracování nebo aktualizaci jsou 
ÚAP� Praha zastupuje hlavní město, obec i kraj zároveň� 
Jako kraj proto vydává ZÚR na shodně vymezené území, 
jako je zpracováván Metropolitní plán, tedy na celé správní 
území hlavního města�

Aktualizace č. 5 

IPR dokončil v roce 2020 návrh komplexní a celoměstsky 
významné aktualizace č� 5 ZÚR� Zadáním byla Zpráva 
o uplatňování, schválena Zastupitelstvem hl� m� Prahy� 
Aktualizace byla dvakrát prezentována zástupcům 
městských částí a proběhlo tzv� společné jednání, kde bylo 
možné se k dokumentaci vyjádřit� 

Následně byla stanovena lhůta pro připomínky veřejnosti, 
dotčené orgány státní správy podaly svá stanoviska� Na 
jejich základě IPR zahájil dohodovací jednání a započalo 
zapracování připomínek� Zastupitelstvo hl� m� Prahy 
schválilo souběžné pořizování spolu s Metropolitním 
plánem, což zjednodušuje proces a městu šetří čas 
i peníze� Všechny dohody platné pro ZÚR se totiž současně 
promítnou do nového územního plánu� Dohodovací 
jednání byla ztížena kvůli epidemiologickým opatřením, 
protože se konala výhradně online� Stanoviska jsou však 
konstruktivní, neobjevily se závažné připomínky proti 
a podstata dokumentu nebyla napadána� Upravený návrh 
byl veřejně projednán poprvé 16� 11� 2021, podruhé pak 
v dubnu 2022� 

• Smyslem aktualizace je přizpůsobit ZÚR platné 
legislativě, zestručnit je a zpřístupnit veřejnosti� Vedle 
aktualizovaného obsahu by měl být k dispozici také nový 
datový model a digitalizovaná data, což zjednoduší využití 
pro další územně plánovací dokumentace� Ve výsledku by 
měly ZÚR být jedním sešitem formátu A4�

• Mezi nejzásadnější změny patří nové uspořádání textové 
části� Došlo mimo jiné k rozdělení původní kapitoly č� 2 do 
ostatních částí dokumentace a změně terminologie – např� 
z původních „rozvojových a transformačních oblastí“ na 
„rozvojové a transformační plochy“� Terminologie byla 
sjednocena tak, aby na sebe jednotlivé pražské dokumenty 
(Pražské stavební předpisy, ÚAP, ZÚR, MPP a územní plány 
částí Prahy) navazovaly�

Zároveň byly formou opatření obecné povahy 
vydány tři aktualizace ZÚR:  

Aktualizace č. 6 na základě žádosti oprávněného 
investora týkající se mírné úpravy železničního koridoru 
v úseku Dejvice–Veleslavín (železniční spojení s Kladnem 
a Letištěm Václava Havla)� Veřejné projednání proběhlo 
dne 31� 7� 2020, aktualizace byla vydána opatřením obecné 
povahy č� 121/2021 usnesením č� 30/14 Zastupitelstva hl� 
m� Prahy ze dne 14� 10� 2021�

Aktualizace č. 7 na základě žádosti oprávněného 
investora zahrnující úpravu koridoru městského 
okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka v souladu se 
zpracovanou urbanistickou studií� Veřejné projednání 
proběhlo dne 3� 11� 2020, aktualizace byla vydána 
opatřením obecné povahy č� 116/2021 usnesením č� 29/18 
Zastupitelstva hl� m� Prahy ze dne 9� 9� 2021�

Aktualizace č. 9 na základě žádosti oprávněného 
investora obsahující vymezení nového koridoru pro 
významný vodovodní řad na Chodově� Veřejné projednání 
proběhlo dne 3� 11� 2020, aktualizace byla vydána 
opatřením obecné povahy č� 103/2021 usnesením č� 27/6 
Zastupitelstva hl� m� Prahy ze dne 27� 5� 2021�

Dále probíhalo pořizování dvou aktualizací ZÚR:

Aktualizace č. 10 na základě žádosti oprávněného 
investora, jejímž předmětem je úprava koridoru 
vysokorychlostní železniční tratě v okolí Běchovic� 
Zastupitelstvo hl� m� Prahy odsouhlasilo pořízení 
aktualizace č� 11 dne 23� 1� 2020, nyní probíhá příprava 
návrhu pro veřejné projednání�

Aktualizace č. 11 na základě usnesení Zastupitelstva 
hl� m� Prahy z 15� 10� 2020 týkající se aktualizace grafické 
a textové části tak, aby vznikly optimální podmínky pro 
rozvoj transformační oblasti Holešovice Bubny-Zátory� 
Veřejné projednání aktualizace proběhlo 23� 9� 2021�
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Metropolitní  
plán

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán 
pro Prahu� Vzniká na základě schváleného usnesení 
Zastupitelstva hl� m� Prahy č� 31/6 ze dne 19� 9� 2013 
a má nahradit dnes platný Územní plán sídelního 
útvaru hl� m� Prahy� Jedná se o moderní územní plán 
pro Prahu 21� století, který určuje, jak se bude město 
v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, přičemž 
nastavuje vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem 
a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů� 
Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné 
požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, 
s předvídatelnými a jasnými pravidly� Metropolitní plán 
začal vznikat v roce 2012, jeho návrh byl dokončen 
v roce 2018� 

IPR je projektantem Metropolitního plánu, jeho návrh 
včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (EIA) 
pořizovateli (Odboru územního rozvoje Magistrátu hl� m� 
Prahy) předal 13� dubna 2018� Pořizovatel dokumentaci 
přijal, zveřejnil a následně proběhlo společné jednání 
o návrhu Metropolitního plánu�

Nový ústřední pražský dokument se během roku 2021 
dynamicky vyvíjel� Proběhla klíčová dohodovací řízení 
s dotčenými orgány státní správy, jako jsou ministerstva 
a odbory Magistrátu hl� m� Prahy, zapracovaly se zásadní 
připomínky městských částí i občanů a došlo k úpravě 
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj� To vše významně 
změnilo novou podobu návrhu Metropolitního plánu 
tak, aby více vyhovoval potřebám současné metropole 
a jejích obyvatel�

V průběhu roku 2021 Kancelář metropolitního plánu 
zajistila úpravu návrhu Metropolitního plánu pro 
veřejné projednání v roce 2022� Kancelář se podílela 
také na diskuzích s mezinárodní organizací UNESCO 
nad vlivem budoucí územně plánovací dokumentace 
na obraz města� Návrh odsouhlasený státní správou si 
zachoval svou grafickou podobu, inovativní datový model 
a silnou koncepci, která bude základem pro udržitelnou 
budoucnost Prahy�

Upravený návrh byl představen veřejnosti, která se k němu 
znovu mohla vyjádřit od 26� dubna do 30� června 2022,  
a to jak online, tak na výstavě v CAMPu�

Metropolitní plán by měl vejít v platnost 1� 1� 2023�  
Veškeré aktuální informace najdete na oficiálních 
webových stránkách metropolitniplan�praha�eu� 
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směrnice pro městskou bytovou výstavbu směrnice pro městskou bytovou výstavbu 

V roce 2021 vznikla Směrnice pro vytvoření zadání 
investora pro městskou bytovou výstavbu� Jde o dokument, 
který v rámci celého města definuje, jaké má mít městem 
vedená výstavba parametry�  

Koordinace území

ověřovací studie a prověřování pozemkůověřovací studie a prověřování pozemků

Pro úspěšné podání podnětu na změnu územního plánu 
je nejprve zapotřebí prověřit kapacity daného území� To 
lze provést výpočtem� Nejlepší je však kapacitu ověřit 
zpracováním objemové studie� Ta určí možné podoby 
zástavby na vybraných pozemcích v majetku města, 
které se následně stanou podkladem pro zpracování 
zadání a vypsání zakázek na územní studie� V roce 2021 
proběhlo zpracování ekonomicko-urbanistické rozvahy 
bytového domu na sídlišti Barrandov, ověřovacích studií 
pro občanskou vybavenost či zařízení dopravní a technické 
infrastruktury�
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Urbanistické  
studie

územní studie holešovice bubny-zátoryúzemní studie holešovice bubny-zátory

Holešovice Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které 
neslouží už desítky let svému původnímu účelu� Jeden 
z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se 
stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech�

Odbor územního rozvoje MHMP vypořádal připomínky 
občanů a dotčených aktérů ke konceptu územní studie na 
konci roku 2019, v roce 2020 pak vznikl její čistopis� Práce 
na dokončování studie doprovázela jednání s klíčovými 
aktéry v území – s MČ Praha 7, Ministerstvem kultury, 
Správou železnic, Dopravním podnikem hl� m� Prahy 
a dalšími� Výsledky společných jednání byly do územní 
studie zapracovány, přičemž urbanistická koncepce zůstala 
zachována� Dílčí úpravy se dotknuly výškového členění 
budov, propracovanějšího členění a uspořádání bloků mezi 
Dělnickou a Jateční ulicí, či struktury bloků v okolí nádraží 
Praha-Bubny a nádraží Praha-Holešovice� Na základě 
připomínek bylo upraveno také dopravní řešení ve složité 
situaci v podjezdu pod Kralupskou spojkou a v organizaci 
křižovatek ulic Bubenská, U Výstaviště a Partyzánská� 

Čistopis územní studie byl zaevidován jako podkladová 
studie pro změnu územního plánu č� 3822 (území 
celého brownfieldu) a č� 3811 (území pro Vltavskou 
filharmonii)� Na tomto základě vznikly v roce 2021 
návrhy změn územního plánu, které byly předloženy 
do veřejného projednání� Institut prověřil parametry 
technické infrastruktury, jako jsou zvýšení kapacity 
vodojemu Mazanka či podrobnější prověření přeložky 
stoky B� Analyzoval také možnost centrálního zásobování 
teplem a chladem s využitím odpadního tepla čističky na 
Císařském ostrově místo doposud využívaného dálkového 
teplovodu z Mělníka� IPR plánuje také podrobnější studie 
zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou a eliminaci 
nežádoucích tepelných ostrovů� 

Dobrou startovací pozici mohou území přinést 
i architektonické soutěže� Vedle mezinárodní 
architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii 
se chystá také soutěž na budovu nádraží a přilehlé 
administrativní budovy Praha-Bubny� Celoměstsky 
významný dopravní terminál veřejné dopravy tak dostane 
kvalitu, jakou si zaslouží� 

územní studie pražské památkové rezervaceúzemní studie pražské památkové rezervace

Historické centrum Prahy se se svou rozlohou 
895 hektarů řadí mezi největší památkové rezervace 
na světě� Pražská památková rezervace zabírá prakticky 
celý střed Prahy – rozkládá se přibližně od Florence po 
Vyšehrad a od Pohořelce až po magistrálu� IPR proto 
vypracoval územní studii, která se zaměřuje právě na 
centrum města� Cílem studie je nalézt zásady pro další 
rozvoj památkové rezervace jako celku� Dokument rozdělí 
území na dílčí oblasti, které budou řešeny navazujícími 
podrobnými územně plánovacími dokumentacemi, 
případně územně plánovacími podklady, a stanoví, v jakém 
pořadí budou jednotlivé dílčí plány zpracovány� Práce na 
dokumentu byly zahájeny v polovině roku 2021, veřejná 
projednání a dokončení čistopisu proběhnou v roce 2022� 

urbanistická studie letŇany–kbelyurbanistická studie letŇany–kbely

Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho 
přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních 
pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek 
města� Rozkládá se na území MČ Praha 9, MČ Praha– 
–Letňany a MČ Praha–Kbely a čítá 1 146 500 m2� V roce 
2021 proto IPR vypracoval urbanistickou studii Letňany– 
–Kbely, která se stala podkladovou studií pro návrhy změny 
územního plánu ÚP Z 3842 (VRÚ Letňany–Kbely)� Studie 
prověřila uspořádání funkčních ploch, zástavby i veřejného 
prostranství a kapacity území a definovala další nezbytná 
prověření a studie pro stanovení podrobnějších dopadů 
výstavby na okolní technickou a dopravní infrastrukturu� 
Součástí dokumentu je rovněž hospodaření s dešťovou 
vodou i koncepční návrh krajinné infrastruktury, který má 
omezit dopady změny klimatu na vystavěné prostředí� 
Na podkladovou urbanistickou studii naváže v roce 2022 
zpracování územní studie Letňan� 
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Odborné publikace  Účast na odborných konferencích 

Zaměstnanci institutu se pravidelně účastní 
významných odborných konferencí� 

konference gis esrikonference gis esri

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním 
geoinformatiků v České republice� Zástupkyně IPR, 
vedoucí Kanceláře analýz města Ing� arch� Zdeňka Havlová, 
se účastnila přednášky v panelu na téma veřejná správa, 
kde představila svět Prahy pod mikroskopem a přiblížila 
proces zpracování digitálních územně analytických 
podkladů na Portálu ÚAP� 

brožura územně a sociálně udržitelné město brožura územně a sociálně udržitelné město 

IPR se ve spolupráci s GreenDot – Ústavem pro udržitelný 
rozvoj a vzdělání, z�ú�, coby realizátorem edukačního 
projektu Já Praha, Praha mně, a firmou Educore podílel 
na zpracování výukového materiálu, který má žákům 
základních a středních škol přiblížit téma udržitelného 
rozvoje města při výuce a práci na projektech, které s touto 
problematikou souvisejí
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připomínek od městských částí

připomínek veřejnosti k Metropolitnímu plánu

45 000

1 000
připomínek od dotčených orgánů státní správy

připomínek celkem zaevidováno pořizovatelem

14 475

4 513
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Veřejný  
prostor  
a krajina



Veřejný prostor je potřeba vnímat jako obývací 
pokoj města� Slouží všem obyvatelům a plní celou 
řadu užitkových funkcí� Nesmí nikoho vyloučit ani 
diskriminovat� Klíčovým principem je vyváženost� Institut 
se snaží přispět k této rovnováze, podporovat synergii 
městských organizací a soustředit se na kvalitu uspořádání 
a detailu veřejných prostranství� Sekce detailu města 
spolupracuje na naplňování tohoto cíle s dalšími sekcemi 
institutu, Magistrátem hl� m� Prahy i společnostmi v rámci 
celé metropole� Zlepšování kvality veřejného prostoru patří 
k hlavním prioritám institutu�

Veřejný prostor V roce 2021 se IPR věnoval 
zejména těmto projektům 
a tématům spojeným s péčí 
o kvalitu veřejného prostoru. ↘

IPR Praha 
Práce s daty 

Strategické plánování 
Ú

zem
ní plánování 

Veřejný prostor a krajina 
D

opravní a technická infrastruktura 
Vztahy s veřejností 

Provoz a podpora
Veřejný prostor | Krajina | Koncepční materiály | IPR v číslech 75



mariánské náměstímariánské náměstí

Mariánské náměstí je zásadním prostorem historického 
centra města, kde sídlí hned několik významných institucí� 
Dosavadní užívání však neodpovídalo jeho významu� 
Koncepční studie pražského studia XTOPIX proto mění 
podobu prostranství s ohledem na dramaturgii užívání 
veřejného prostoru Mariánského náměstí, náměstí 
Franze Kafky a přiléhajících ulic� Komplexní změna 
dopravního uspořádání vychází z požadavku na dopravní 
dostupnost, poptávku rezidentního parkování a uspořádání 
průjezdnosti a směrovosti ulic při upřednostnění cílové 
dopravy před tranzitní� Stejně tak budou mít přednost 
pěší před automobilovou dopravou� Dopravní zátěž bude 
minimalizovaná s výjimkou cílové dopravy, integrovaného 
záchranného systému, městské hromadné dopravy, 
zásobování náměstí a rezidentů z bezprostředního okolí� 
Důležitým aspektem je rovněž bezbariérovost a především 
vysoká pobytová kvalita prostoru� 

Dominantou pěší zóny náměstí budou tři vzrostlé  stromy 
a kašna s posezením v zastíněném okolí� K významné 
prostorové změně dojde dále v západní části v ulici 
Platnéřská, vedle budovy Klementina� Prostor snížené 
úrovně terénu bude rozšířen, bezbariérově zpřístupněn 
a kultivován� Plánuje se zde kulturní prezentace Galerie 
hl� m� Prahy� Rozšířením dojde k optickému odhalení 
soklu Klementina, což zdůrazní původní kompozici 
fasády stavby� Součástí projektu je podpora spolupráce 
institucí, které na náměstí sídlí – Magistrát hl� m� Prahy, 
Městská knihovna, Národní knihovna v Praze, Galerie hl� 
m� Prahy� Tyto instituce se podílejí jak na správě náměstí, 
tak na přípravě kulturních akcí, které se zde konají již 
dnes� Projekt je rozdělen na tři části, které se projektují, 
povolují a realizují samostatně� Jako první bude realizován 
prostor náměstí a okolí budovy Magistrátu hl� m� Prahy� 
V roce 2022 bude dokončena dokumentace pro územní 
rozhodnutí� 
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vltavská filharmonievltavská filharmonie

Praha dlouhodobě usiluje o výstavbu nového koncertního 
sálu, který by splňoval světové standardy – urbanistické, 
kapacitní, dispoziční, technické i architektonické� Koncertní sál 
pro symfonickou hudbu v metropoli vyrostl naposledy před 
více než 100 lety� Vltavská filharmonie se tak stane symbolem 
kulturního srdce Evropy a stavební metaforou velkolepé české 
hudební tradice� Cílem projektu je vytvořit nový, živý, otevřený 
a plně využívaný veřejný kulturní prostor pro všechny 
návštěvníky, a především pro Pražany� Místo, které bylo 
pro výstavbu nového koncertního sálu vybráno, se nachází 
na levém břehu Vltavy v lokalitě Vltavská� Filharmonie se 
tak stane zároveň motorem přeměny jednoho z největších 
a nejdůležitějších pražských brownfieldů – transformačního 
území Holešovice Bubny-Zátory�

Na jaře roku 2021 schválili radní i zastupitelé hl� m� Prahy 
zahájení druhé fáze přípravy projektu, která by měla být 
podle plánu dokončena v roce 2025� Její součástí je rovněž 
zpracování projektové dokumentace i získání potřebných 
povolení k zahájení stavby� V srpnu 2021 vyhlásilo hl� m� 
Praha společně s IPR mezinárodní architektonickou soutěž 
o návrh� Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí 
světa� Z přihlášených bylo následně v listopadu 2021 
vybráno 15 finalistů, kteří společně s pěti předem vyzvanými 
renomovanými architektonickými ateliéry zpracují soutěžní 
návrh� Vítěz mezinárodní architektonické soutěže bude znám 
v květnu 2022�

79



kampus dejvicekampus dejvice

Areál vysokých škol v pražských Dejvicích je velkorysým 
prostorem města, významným pro studenty i zdejší 
obyvatele� Jeho potenciál však v současné době není 
využit a místo trpí fragmentací správy mezi různé instituce� 
Potřeba společného postupu vedla již dříve k iniciativě 
vysokých škol a studentů žádající proměnu areálu� 
Praha podpořila tuto snahu a připojila se k Memorandu 
o společném zájmu� Na základě usnesení Rady hl� m� 
Prahy dostal IPR zadání vypracovat Koncepci kampusu 
Dejvice� Řešení má ambici zlepšit prostředí nejen pro 
studenty a zaměstnance škol, ale i pro ostatní občany, kteří 
prostor využívají�

Proces odstartovalo úvodní kolo participace, které přineslo 
cenné informace o tom, co lidem v dnešním kampusu 
schází a naopak, co by v něm rádi dělali v budoucnu� 
V pracovních skupinách pravidelně zasedali zástupci 
institucí sídlících v kampusu (ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, 
NTK, UK v Praze), hl� m� Prahy, MČ Praha 6 a studentských 
organizací� Připomínkovali postupně vznikající návrhy 
a jejich komentáře se do nich otiskly�  Na podzim 2021 
byl veřejnosti předložen návrh koncepce� Proběhlo také 
setkání s místními obyvateli v rámci Týdne pro kampus, 
kde se široká veřejnost mohla k projektu vyjádřit� Do 
koncepce byly zároveň zapracovány poslední připomínky 
pracovní skupiny� 

Koncepce je jedním z prvních dokumentů a především 
prvních kroků, které směřují k budoucí revitalizaci 
veřejných prostranství� Neobsahuje tedy všechny návrhy 
či podrobnosti a navržená řešení nejsou neměnná� Na 
dokument navážou další projektové dokumentace� Ty se 
postupně zaměří na vybrané dílčí části území a rozpracují 
je do většího detailu� Koncepce byla na konci roku 
odevzdána ke schválení Radě hl� m� Prahy� 
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smetanovo nábřežísmetanovo nábřeží

Smetanovo nábřeží bylo v polovině 19� století prvním 
pražským promenádním nábřežím od německého 
architekta Bernharda Gruebera� V průběhu téměř 200 
let se promenádní idea upozadila a nábřeží se stalo ulicí 
s dominantní tranzitní dopravou� To se do budoucna změní�

IPR v roce 2021 navrhl revitalizaci ulic Křižovnická 
– Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží formou 
koncepční studie� Realizace první etapy proběhne na 
jaře 2022� Druhá se pak chystá v následujících letech� 
Dosavadní změna naznačí posun způsobu uvažování 
o lokalitě� Vysadí se nové stromořadí, začne se pracovat se 
srážkovou vodou� Rozšíří se chodníkové plochy a vznikne 
cyklostezka výškově oddělená od vozovky i chodníku� 
Území doplní nová tramvajová zastávka Karlovy lázně, 
směr sever� Zastávka na Smetanově nábřeží se přesune 
jižně k Národnímu divadlu� Zastávky budou samozřejmě 
bezbariérové� Po celé délce nábřeží se počítá s osazením 
nových laviček, které přispějí k pobytové kvalitě místa�

Smetanovo nábřeží zároveň ponese hned několik pražských 
prvenství� Výsadba nového stromořadí bude první realizací 
ve městě v souladu s dokumentem Standard městského 
stromořadí� Ten mimo výsadbu samotnou navrhuje i způsob 
hospodaření s dešťovou vodou vytvořením retenční rýhy, 
propojující kořenové systémy všech stromů� Počítá se také 
s pilotním projektem povrchu cyklostezky v památkové 
rezervaci v hladkém řezaném standardu pro komfortní 
pohyb po městě�
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tramvajové trati muzeum a václavské náměstítramvajové trati muzeum a václavské náměstí

Okolí historické budovy Národního muzea a Čelakovského 
sady prošly významnou proměnou v roce 2018� Institut 
se na ní podílel architektonickým a krajinářským řešením� 
To však byl pouze začátek změny v celém širším území�

V roce 2020 totiž započala revitalizace Václavského 
náměstí, a to ve spodní části mezi Jindřišskou ulicí a stanicí 
metra Můstek, podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti, 
které vyhrálo soutěž na řešení náměstí již v roce 2005� 
Došlo také k propojení dvou významných investičních 
akcí: TT Muzeum pro napojení kolejí v muzejní oáze 
přes křižovatku Legerova–Vinohradská a TT Václavské 
náměstí pro propojení s Vodičkovou ulicí� Druhá akce 
zahrnuje novou tramvajovou trať, řeší ale také celou horní 
část Václavského náměstí v návaznosti na zmíněnou 
spodní část�

Projektantem obou akcí je Metroprojekt� Autorem 
architektonického řešení od horní části Václavského 
náměstí až k Vinohradské ulici je IPR, který rovněž 
koordinuje celkový přístup a zástupce města v obou 
projektech� Oba projekty, TT Muzeum i TT Václavské 
náměstí, jsou ve fázi projednávání�
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Východiskem návrhu je scelování pobytových ploch a ploch 
zeleně a jejich rozšiřování na úkor komunikací pro motorová 
vozidla� Především se jedná o zpřehlednění a zjednodušení 
křižovatek, úpravy a prvky pro zklidnění motorové dopravy 
(např� zúžení komunikací, vyvýšení komunikací v místech 
některých přechodů, křižovatek či významných veřejných 
prostranství)� Předpokládá se obnova všech povrchů 
s odkazem na původní historické řešení, které se dochovalo 
ve formě fragmentů (prvky velkoformátové betonové dlažby) 
či historických fotografií a plánů� 

Dále se počítá s výsadbou solitérních stromů, skupin 
stromů a stromořadí, které spolu s dalšími opatřeními 
přispívají k hospodaření s dešťovou vodou� Vegetační 
prvky pomohou zlepšit mikroklima v území a obytnou 
kvalitu veřejných prostranství, přispějí k adaptaci území 
na klimatickou změnu a celkovému zlepšení kvality 
prostředí� Koncepční studie navrhuje také postupnou 
obnovu části původního třešňového sadu�

Jako součást mezinárodního projektu Werkbund Estates 
in Europe 1927–1932  získal  v roce 2020 obytný soubor 
vil nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské 
dědictví (European Heritage Label)� Této pocty od 
Evropské komise se dostane jen památkám celoevropského 
kulturně-historického významu� Studie proto navrhuje 
umístění informačního kiosku při křižovatce Matějská – 
Na Šťáhlavce a dva turistické okruhy�

osada babaosada baba

Osada Baba, jeden z nejvýznamnějších příkladů českého 
modernismu, vznikla v předválečném období jako 
český ekvivalent zahraničních experimentálních výstav 
moderního bydlení�

Rada hl� m� Prahy zadala institutu přípravu Koncepční 
studie revitalizace sídliště Baba a okolí především 
s ohledem na koordinaci projektu BABA 1932 a probíhající 
investiční akce INV MHMP na celkovou rekonstrukci sítí 
technické infrastruktury a povrchů komunikací� Studii 
zpracoval multioborový tým, vedený architektonickou 
kanceláří ARCHUM architekti� Jeho součástí byl odborník 
na participaci, odborník na modro-zelenou infrastrukturu, 
krajinářský architekt a dopravní inženýr� Studie byla 
projednána s dotčenými aktéry a členy komisí MČ Praha 6� 
Schválila ji Rada MČ Praha 6� Součástí přípravy dokumentu 
byla také participace s místními obyvateli� 

Koncepční studie navrhuje úpravy veřejných prostranství 
vedoucí k částečné obnově původní urbanistické 
kompozice ze 30� let� Součástí navrženého řešení je 
důraz na zachování a doplnění pěší prostupnosti v trase 
původních kompozičních os, výsadby stromů a stromořadí 
v duchu původního zastavovacího plánu a obnova výhledů 
do Vltavského údolí či na panorama Pražského hradu� 

87



terminál černý mostterminál černý most

Terminál Černý Most je důležitou přestupní vazbou mezi 
metrem B, dálkovými a příměstskými autobusovými 
linkami a parkovacím domem P + R pro zhruba 850 
vozidel� Stanice metra byla otevřena v roce 1998� Hlavní 
hodnotou původního konceptu je princip zkrácení 
přestupní vazby na minimum� Toto řešení ale bohužel 
komplikuje přístup k nástupišti metra do centra z jižní 
strany, tedy vztah, který denně využívají desítky tisíc 
obyvatel, návštěvníků sídliště Černý Most a zdejší 
komerční zóny� Další nevýhodou řešení je objíždění 
terminálu většinou linek autobusové dopravy, které 
způsobuje nadbytečné najíždění stovek vozokilometrů 
denně� Mostní konstrukce nad autobusovým terminálem 
je špatně odvodněna, na zastřešení je použit nevhodný 
a rychle degradující materiál� Dochází tak k neustálému 
znečišťování a konstrukce je obtížně udržovatelná� 
Nástupní hrana u autobusových zastávek je navíc touto 
konstrukcí nedostatečně zastřešena�

Cílem koncepční studie je předložit nejvhodnější 
dlouhodobé řešení autobusového terminálu, které 
v horizontu 10 let nahradí současný nevyhovující stav� 
Vyřešen by měl být také předprostor stanice, a to včetně 
bezprostředních návazností, tedy i zástavby� 

Výsledkem by měl být návrh příjemného, přehledného, 
bezpečného a pohodlného městského prostředí� Toho 
nelze dosáhnout bez zásadního zjednodušení prostorových 
vztahů v rámci terminálu a jeho předprostoru� Prostorová 
komplikovanost terminálu je společný jmenovatel, ze 
kterého plyne náročnost údržby, množství bariér v pohybu 
i vznik pocitově nebezpečných situací� Proto je navrženo 
stavebně jednodušší a prostorově srozumitelnější 
řešení� Mostní konstrukce by měla být odstraněna 
a nahrazena úrovňovým řešením� Právě tak by mohlo 
vzniknout příjemné náměstí s živým parterem, stromy 
a dopravním terminálem�

Studie byla projednána s MČ Praha 14, ROPID, DPP, 
policií ČR a ODO MHMP� Na základě společných dohod 
bude po jejím schválení Radou hl� m� Prahy v roce 2022 
doplněna o dopravní posouzení vyvolaných úprav na ulici 
Chlumecká a Ocelkova� Následně budou zahájeny další 
projektové fáze� Úplné dokončení revitalizace terminálu se 
předpokládá po roce 2030�

89



park maniny a koncepce rohanského  park maniny a koncepce rohanského  
a libeŇského ostrovaa libeŇského ostrova

Rohanský ostrov se mění v novou pražskou čtvrť� Na 
88hektarovém území probíhá realizace hned několika 
velkých veřejných i soukromých investic� V roce 2020 
začala příprava projektu záplavového území Park Maniny 
a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova (zkráceně 
Rohanský ostrov), která se stane výchozím podkladem 
pro rozvoj území� Nový metropolitní park by si měl 
zachovat charakter městské divočiny� Většinu oblasti 
chce Praha revitalizovat pro volnočasové aktivity, park 
bude pomáhat s protipovodňovou ochranou města� 
Studie parku i Koncepce Rohanského ostrova budou 
výsledkem mezinárodního zadávacího řízení se soutěžním 
dialogem, do jehož přípravy i následného průběhu jsou 
zapojeni místní aktéři, veřejnost i odborníci z celé Evropy� 
Oba dokumenty by měly vzniknout do konce roku 2023�  
V roce 2021 IPR zapojil stakeholdery v území i veřejnost� 
Mohli se zúčastnit dotazníků, workshopů a venkovní 
výstavy� Začaly také práce na zadávací dokumentaci� Její 
součástí je i vstupní zadání pro rozvoj území, které vzešlo 
právě z participace a odborných analýz� 
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u bulharau bulhara

I malá a rychlá opatření mohou pomoci� IPR spolupracoval 
s Gehl Architects na studii Magistrála spojuje� To se 
psal rok 2017� Nyní připravil společně s Odborem 
hospodaření s majetkem Magistrátu hl� m� Prahy zadání 
pro zpracování studie rychlých opatření a úprav kolem 
ulice U Bulhara� Prostory pod nadzemními konstrukcemi 
dopravní infrastruktury bývají problematicky využitelné 
a přinášejí mnohé problémy, jako jsou špatná bezpečnost, 
nedostatečná atraktivita a nevyužití potenciálu� Zvláště 
to platí, pokud se vyskytují v samotném centru města 
jako území pod frekventovanou křižovatkou U Bulhara� 
Část prostorů je dlouhodobě využívána nízkoprahovým 
denním centrem NADĚJE, část je občasně využívána 
jako parkoviště� 

Studie, kterou vytvořil IPR ve spolupráci 
s architektonickým ateliérem Roháč Stratil, rozděluje 
území nově na tři zóny� Zóna centra NADĚJE bude 
oddělena plotem pro zlepšení soukromí klientů� 
Celý prostor je pak zamýšlen jako „venkovní interiér“, 
graficky doplněný o symbolický koberec, lustr a další 
prvky� Jasným cílem je vylepšit vizuální stránku místa, 
pečlivě rozdělit funkce a zaměřit se na soukromí 
klientů i zaměstnanců centra� Nesmírně důležitá je totiž 
destigmatizace místa i služeb, které centrum poskytuje� 
Centrum NADĚJE by se mohlo stát synonymem pro 
kultivované a moderní zdravotní a sociální služby pro 
nejvíce vyloučenou skupinu obyvatel Prahy, jakými jsou 
lidé bez domova� Bez nízkoprahových služeb, které chrání 
veřejné zdraví stejně jako zdraví jednotlivců, se v Praze 
ostatně neobejdeme� 

V části ulice U Bulhara studie řeší především zlepšení 
podmínek pro chodce a cyklisty, aby se pohodlněji dostali 
z Nového Města na Žižkov nebo obráceně� Počítá se tak 
třeba s rozšířením chodníků, přehledným parkováním 
nebo lepším napojením cyklistických pruhů� Dopravní 
opatření pak budou dále prověřována a řešena v rámci 
celkové rekonstrukce křižovatky U Bulhara� U stávajícího 
parkoviště pod magistrálou by měla vzniknout venkovní 
galerie včetně pavilonu pro krátkodobé grafické i fyzické 
instalace� Dalším krokem bude rozpracování akčního 
plánu a realizace daných opatření� Obojí by se mělo stát 
v roce 2022� 
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nový pražský mobiliář  nový pražský mobiliář  
– zastávkový přístřešek a zábradlí– zastávkový přístřešek a zábradlí

Praze chybí jednotná identita městských veřejných prvků� 
Návrh nového designu zastávkového přístřešku a zábradlí 
tomu může výrazně pomoci� V roce 2018 institut vyhlásil 
mezinárodní anonymní designérskou soutěž, která 
přirozeně navázala na designérskou soutěž na pražský 
mobiliář� Autorem vítězného návrhu se stalo studio 
Olgoj Chorchoj�

Zastávkový přístřešek nabízí 12 variant, jde o moduly 
s možností alternace podle umístění� Design zastávkového 
přístřešku a zábradlí navazuje na design nového pražského 
mobiliáře� Obsahuje například orientační panel poskytující 
cestujícím aktuální dopravní informace� Konstrukce je 
vyrobena z hliníku a oceli v černo-šedém provedení� 
První prototyp byl instalován na Palackého náměstí na 
podzim 2019� Do léta 2021 zde probíhalo testovací období� 
To sloužilo ke sběru připomínek a jejich následnému 
zapracování do finální podoby designu� Osazování nových 
přístřešků ve veřejném prostoru započalo na konci 
roku 2021�
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Krajina

Město je součástí širší krajiny� Vznikalo její postupnou, byť 
mnohdy nahodilou proměnou� Území volné a příměstské 
krajiny je podstatnou součástí Prahy� Nezastavěné 
prostředí a krajina tvoří dokonce většinu celkové rozlohy 
administrativního území metropole� Krajina je také 
důležitým prostorem pro adaptaci města na klimatické 
změny� Chová-li se k ní člověk dobře, nabízí mu rozmanitou 
škálu přínosů – místo pro odpočinek, prostupnost území, 
zadržování a vsakování vody, ochlazování přehřátého 
města nebo podporu úrodnosti půdy� Rozvoj a ochranu 
hodnot tohoto prostředí mají v institutu na starosti 
především Kancelář krajiny a zelené infrastruktury 
a Kancelář veřejného prostoru�
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trojská kotlinatrojská kotlina

Trojská kotlina představuje jedno z největších 
a nejcennějších přírodních území Prahy� V současné 
době zde probíhá realizace hned několika projektů, které 
zásadně změní kvalitu života obyvatel metropole�

Projekt Divoká Vltava revitalizuje přírodě blízkým 
způsobem řeku podél Císařského ostrova� Snaží se 
zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu 
a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační 
srdce Trojské kotliny� Protipovodňovou ochranu zlepší 
plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou nové 
štěrkové ostrůvky� Další důležitou součástí ochrany 
bude i tzv� bezpečnostní průleh, táhnoucí se napříč 
Císařským ostrovem, tedy snížený travnatý příkop, ve 
kterém se nacházejí koryta s tůněmi a brody� Tento 
systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství 
z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky� V roce 
2021 byla odevzdána 2� fáze studie� V roce 2022 bude 
dokončena 3� fáze� Dokument by následně měla schválit 
Rada hl� m� Prahy� 

Trojská kotlina je z hlediska protipovodňové ochrany 
jedním z nejkritičtějších míst v Praze� Proto vznikl 
soubor doporučujících kroků, které mají za cíl zlepšit 
protipovodňovou ochranu zoologické zahrady a zároveň 
citlivě začlenit opatření do nivní krajiny� Mezi plánované 
intervence v oblasti trojského nábřeží patří celková 
úprava břehů, nové stepní trávníky, mokré louky nebo 
třeba dřeviny suchých biotopů� V roce 2021 byla 
vypracována a následně prověřena na matematickém 
a fyzikálním povodňovém modelu 2� fáze studie� Projekt 
by měl být dokončen v roce 2022� Studie bude následně 
předána ke schválení Radě hl� m� Prahy�  

Urbanistická studie Propojení prověřuje různé možnosti 
nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu 
z Bubenče do Troji� Součástí nového propojení Podbaba 
– Císařský ostrov – Troja je i pěší lávka, která nabídne 
alternativu k přetížené pravobřežní cyklostezce, stejně 
jako nové vycházkové okruhy� Na pravém břehu se lávka 
pohodlně napojí na nábřežní cyklostezku i předprostor 
jižního vstupu do zoo� Vznikne tak zcela nové zelené 
propojení Prahy 6 s Trojou a dále s Ďáblickým 
a Čimickým hájem� V roce 2021 byla odevzdána 2� fáze 
studie� Projekt by měl být dokončen v roce 2022� Studie 
bude následně předána ke schválení Radě hl� m� Prahy�

IPR ve spolupráci s městskými částmi, Galerií hl� m� 
Prahy a spolkem Příměstský park Trojská kotlina 
uspořádal v listopadu 2021 také Den pro Trojskou kotlinu 
s venkovní výstavou mapující připravované projekty, 
komentovanou procházkou a uměleckým vystoupením�
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standard pro stromořadí standard pro stromořadí 

Praha má novou příručku, jak sázet stromy v ulicích� 
Standard pro stromořadí popisuje správné způsoby 
výsadby stromů i jejich konkrétní umístění� Městský 
dokument vznikl v návaznosti na Adaptační strategii 
hl� m� Prahy na klimatickou změnu� Závazný bude pro 
organizace zřizované městem i odbory Magistrátu hl� m� 
Prahy� Rada hl� m� Prahy jej schválila v listopadu 2021�
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trojmezí trojmezí 

Rada hl� m� Prahy v roce 2021 pověřila IPR zpracováním 
krajinářské studie na území tzv� Trojmezí� Cílem studie 
je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný 
prostor pro trávení volného času� Jedná se o oblast na 
pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15� Trojmezí 
je významnou rekreační lokalitou nejen pro obyvatele 
Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic� Větší část 
území zasahuje do přírodního parku Hostivař-Záběhlice� 
Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází 
i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný 
ovocný sad� V minulosti si vlastníci i občanská sdružení 
nechali pořídit na území několik studií, ale žádný 
návrh nenalezl potřebnou shodu� V dubnu 2021 proto 
Magistrát hl� m� Prahy společně s městskými částmi 
vydal memorandum o společném postupu při využití 
území Trojmezí� IPR připravil v roce 2021 zadání pro 
krajinářskou studii Trojmezí�
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příměstský park soutokpříměstský park soutok

Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici 
Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 300 
Václavských náměstí vedle sebe� Území je rozděleno 
mezi pět městských částí a město Černošice� Střetává se 
zde spousta různých zájmů� Dílčí nekoordinované zásahy 
ničí zdejší krajinu, což je jednoznačně škoda� Praha proto 
institutu zadala jasný úkol – připravit návrh akčního plánu 
pro založení Příměstského parku Soutok� Vznikly tak dva 
projekty: Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím 
humanitních a uměleckých věd a Příměstský park jako 
nástroj pro snižování dopadů klimatické změny� První 
z nich slouží k poznání oblasti� V rámci druhého byla pro 
území soutoku Berounky a Vltavy vypsána mezinárodní 
krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh� 

Projekt Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím 
humanitních a uměleckých věd (TAČR) zkoumá, jak lze 
prostřednictvím umění a humanitních věd zprostředkovat 
hlubší zážitek z přírody, zkoumá krajinu z různých úhlů 
s ohledem na potřeby adaptace města na klimatickou 
změnu� Cílem je setkávání občanů v krajině a hledání 
optimálního způsobu pro interpretaci kulturních, 

historických a ekologických hodnot území� Pro vybrané 
lokality budou společně s místními aktéry vytvořena 
interpretační centra a vzdělávací programy, které 
prostřednictvím metod site-specific a komunitního umění 
přinesou zážitek z přírody, umožní celostní vnímání krajiny 
a zprostředkují orální i vizuální historii místa�

Projekt Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů 
klimatické změny reaguje na projevy klimatických změn, 
které se v Praze vyznačují vyšší četností extrémních 
hydrometeorologických jevů, zesilujícím efektem 
tepelného ostrova a vyšší frekvencí povodní� Vychází 
ze Strategie adaptace hl� m� Prahy na změnu klimatu 
(2016) a navrhuje realizaci adaptačních opatření, jako je 
zesilování protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku 
povrchové vody, integrovaná revitalizace niv, změna 
formy příměstského zemědělství či zvýšení pohlcování 
slunečního záření� Výstupem projektu budou konkrétní 
studie a koncepční dokumenty pro revitalizaci krajiny 
a rozvoj území� Příměstský park Soutok zajistí udržitelný 
rozvoj, synergickou správu oblasti a bude součástí 
multifunkčního systému zelené infrastruktury hl� m� Prahy 
a Středočeského kraje� 
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Koncepční  
materiály

pražské hřbitovypražské hřbitovy

Doplněk (plug-in) Manuálu tvorby veřejných prostranství: 
Pražské hřbitovy byl schválen na podzim 2021� Dokument 
má za cíl zvýšit úroveň rozvoje, údržby a péče o hřbitovy 
a jejich okolí� Záměrem je také jejich znatelnější zapojení 
do struktury města� Manuál definuje cílovou kvalitu 
hřbitovů a popisuje prostředky k jejímu dosažení 
v obecné, nikoli místopisné rovině� Vedle kvalitnější 
péče o stávající hřbitovy se zaměřuje také na nastavení 
směru rozvoje pohřebnictví či revitalizaci a zpřístupnění 
nyní nepoužívaných pohřebišť� Stavební zásahy na 
hřbitovech tak např� nově koordinuje „architekt hřbitovů“� 
Ve spolupráci s odborníky vznikl rovněž nový vizuální 
styl, který zlepší orientaci na hřbitovech� Byl také zahájen 
projekt revitalizace a zpřístupnění starého bubenečského 
hřbitova Na Skalce�

pražské podchodypražské podchody

V rámci Plánu udržitelné mobility hl� m� Prahy a okolí 
byl v roce 2021 zpracováván dokument, který se zabývá 
analýzou a kategorizací jednotlivých podchodů ve správě 
TSK a zahrnuje doporučení k jednotlivým objektům� 
Těchto podchodů je 124� Analýza definuje, které je 
třeba zachovat, upravit nebo opravit a případně doplnit 
povrchovou vazbou, a které je možné zrušit a nahradit 
povrchovou vazbou, pokud již neexistuje� Část podchodů 
není možné jasně zařadit� Analýza proto doporučuje 
jejich komplexnější zhodnocení� Cílem je dopracovat se 
k celkovému pohledu na objekty, jejichž údržba je finančně 
náročná a někdy zřejmě zbytečná� V roce 2021 bylo 
dokončeno místní šetření� Vznikla také jednotná metodika 
posuzující podchody dle atributů, na základě které byla 
formulována doporučení (zrušení podchodu, úprava, 
nahrazení či zachování)� Data byla postupně zapracována 
do dokumentu Podchody ve správě TSK – analýza� Zcela 
dokončen by měl být v roce 2022�

zásady zřizování dobíjecí  zásady zřizování dobíjecí  
infrastruktury – aktualizace infrastruktury – aktualizace 

Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury, schválené 
začátkem roku 2020, byly v průběhu roku 2021 
aktualizovány a rozšířeny zejména o zásady umisťování 
dobíjecí infrastruktury a pravidla pro vzhled jednotlivých 
prvků�  Zásady uvádějí prioritní (upřednostněné), 
přípustné (tolerované, podmíněné) a nepřípustné situace 
pro zřizování dobíjecí infrastruktury, specifikované 
konkrétními požadavky na design a umístění prvků 
dobíjecí infrastruktury ve veřejném prostoru� Dokument 
slouží Magistrátu hl� m� Prahy, městským organizacím, 
společnostem či městským částem při rozhodování 
o povolení umístění dobíjecí infrastruktury� Uvedená 
pravidla nabízí potřebný kompromis mezi zachováním 
kvality veřejného prostranství a požadavkem na rozvoj 
individuální elektromobility�

katalog doporučených  katalog doporučených  
prvků veřejných prostranstvíprvků veřejných prostranství

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství je 
otevřený dokument obsahující konkrétní prvky a detaily 
řešení, která jsou určena pro různá prostředí města podle 
jejich charakteru� Nejen město a jeho organizace, ale 
i soukromí investoři, jež plánují majetek po dokončení 
své investice předat do správy města, často poptávají 
přehledný materiál, který dokáže doporučit vhodnou škálu 
prvků, detailů a technických řešení pro tvorbu veřejných 
prostranství, kterou Praha umí spravovat a udržovat�

Pracovní skupina formulující tato doporučení je zároveň 
multidisciplinární platformou, kde se mohou konstruktivně 
střetnout jednotlivé zájmy� Tím je zaručeno, že výsledná 
řešení budou představovat nejlepší možný kompromis� 
Skupina také systémově otevírá nová témata a reaguje na 
aktuální potřeby (např� elektromobilitu nebo hospodaření 
s dešťovou vodou)� První vydání Katalogu doporučených 
prvků veřejných prostranství bylo předloženo Radě hl� m� 
Prahy ke schválení v roce 2021�
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Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
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Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora
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IPR v číslech 
Veřejný prostor a krajina
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IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

1

19

2
urbanistických procházek s veřejností v řešených lokalitách

nové přechody pro chodce přes magistrálu 

3
plánované příměstské parky (Soutok, Rohanský ostrov a Trojská kotlina)

typ zastávkového přístřešku v několika prostorových variantách  
dle možného umístění 

2

1

4

3
workshopy k projektu Příměstský park Rohanský ostrov 

výstavy v Trojské kotlině a na Rohanském ostrově

orientační běh pro děti na Rohanském ostrově

nové koncepční materiály pro veřejná prostranství 
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Dopravní  
a technická  
infrastruktura



Dopravní  
infrastruktura

Doprava je základním pohybovým aparátem města� 
Výrazně ale ovlivňuje také podobu veřejných prostranství� 
IPR má na starosti především plánování dopravní 
infrastruktury� Snaží se přitom rozvíjet pozitivní 
a potlačovat negativní stránky jednotlivých způsobů 
dopravy a vytvářet jejich synergický mix� Právě ten 
může dobře sloužit všem obyvatelům a návštěvníkům 
metropole� V roce 2021 se institut věnoval vedle 
konzultací rozpracovaných záměrů i několika výrazným 
projektům dopravní infrastruktury� 

mikrodepo city logistikymikrodepo city logistiky

Na základě Studie city logistiky na území hl� m� Prahy 
byl realizován pilotní projekt mikrodepa city logistiky na 
Florenci� Jeho provoz byl zahájen 18� 11� 2020� Druhé depo 
bylo spuštěno 8� 12� 2021 na Andělu� Projektu se účastní 
několik logistických firem, které do mikrodep navážejí 
zásilky dodávkovými automobily a dále je doručují 
do centra města koncovým zákazníkům nákladními 
elektrokoly nebo pěšími kurýry�

spolupráce institutu a rekolaspolupráce institutu a rekola

V roce 2020 institut obdržel podrobná anonymizovaná 
data o cestách využívající tzv� bikesharing po Praze� 
Data získaná od společnosti Rekola jsou společně 
s dalšími datovými podklady využívána pro plánování 
tras bezmotorové dopravy� Slouží také jako datový vstup 
do ÚAP� V roce 2021 pokračovala jednání o pravidelném 
dodávání dat od všech pražských provozovatelů 
sdílené mikromobility� Následnou analýzu poskytne 
IPR městským částem, výhledově v rámci interaktivní 
aplikace či jako open data ve spolupráci s OICT pak 
i veřejnosti�

železniční uzel prahyželezniční uzel prahy

V roce 2021 probíhaly modelovací práce dlouhodobého 
výhledu pro Studii železničního uzlu Praha (ŽUP)� Vedle 
modelovacích prací IPR úzce spolupracuje na celkové 
podobě tohoto strategického dokumentu, který určí další 
rozvoj železnic v Praze�

zásady zřizování dobíjecí  zásady zřizování dobíjecí  
infrastruktury a ev ready lampyinfrastruktury a ev ready lampy

Kancelář dopravní infrastruktury a Kancelář veřejného 
prostoru se podílely na zásadním rozšíření původního 
strategického materiálu� Výsledkem je návrh podoby 
dobíjecí infrastruktury pro elektromobily takovým 
způsobem, aby se mohla co nejvíce rozšířit, ale přitom nijak 
nepoškodila veřejný prostor� Podobné principy se uplatnily 
při spolupráci s Technologií hl� m� Prahy na projektu EV 
ready lamp� 
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strategie aktivní mobilitystrategie aktivní mobility

Kancelář dopravní infrastruktury se podílela na Strategii 
aktivní mobility, jejímž zadavatelem je Odbor dopravy 
Magistrátu hl� m� Prahy� Dokument obsahuje část nazvanou 
Standardy� Ta má navázat na Manuál tvorby veřejných 
prostranství a dále jej rozvinout� Na úkolu spolupracovali 
také odborníci z Kanceláře veřejného prostoru a Kanceláře 
prostorových dat� Standardy by měla schválit Rada hl� m� 
Prahy� Následovat bude naplňování úkolů akčního plánu�

příprava tramvajové trati přes vrchlického sadypříprava tramvajové trati přes vrchlického sady

Vstupní bránu do Prahy čeká proměna� V roce 2021 IPR 
intenzivně připravoval vypsání soutěžního dialogu Nový 
Hlavák, který má kromě řešení tramvajové tratě za cíl 
najít i novou podobu Vrchlického sadů a rekonstrukci 
nové odbavovací hlavy Hlavního nádraží� Jedná se tak 
o spolupráci tří investorů (Správa železnic – investor 
nové odbavovací haly, Dopravní podnik hl� města Prahy – 
investor tramvajové tratě, a MHMP – investor revitalizace 
parku)� IPR koordinuje soutěžní dialog a investory�  
Cílem je nalézt takové řešení, které výrazně zvýší kvalitu 
Hlavního nádraží a jeho okolí� Návrh novostavby 
tramvajové trati musí vznikat společně s návrhem 
revitalizace parku� Trať se tak stane přirozenou součástí 
prostor, nikoliv bariérou�

dopravní modelovánídopravní modelování

IPR vytvořil v roce 2021 z dopravního modelu 75 
komerčních dopravně-inženýrských podkladů a 10 
podkladů pro změny územního plánu� Vzniklo modelové 
srovnání stávajícího územního plánu hl� m� Prahy 
a připravovaného Metropolitního plánu a podklady pro 
studie rozvoje území, jako jsou např� Nákladové nádraží 
Žižkov, Rohan City, Smíchov City, ÚS Západní město, ÚS 
Holešovice Bubny-Zátory, ÚS Nové Dvory nebo liniové 
stavby jako Radlická radiála, úprava Průmyslového 
polokruhu, Jarovská třída� Započaly také práce na  
dopravním modelu projektu Železničního uzlu Praha 
(ŽUP), novém městském okruhu, Hostivařské spojce či 
přeložce Hornoměcholupské ulice�

spolupráce s fakultou dopravní čvut v praze spolupráce s fakultou dopravní čvut v praze 

Institut spolupracuje s Fakultou dopravní ČVUT v Praze od 
roku 2019, kdy proběhla série studentských workshopů� 
V rámci společného projektu Udržitelná mobilita v Praze 
byly dosud obhájeny čtyři bakalářské práce� V roce 2021 
doplnili dva studenty na magisterském oboru tři noví 
studenti bakalářského oboru�
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Dopravní stavby

terminál smíchovterminál smíchov

Nový terminál Smíchov vznikne na místě současného 
nádraží� Hlavní ambicí projektu je zlepšit propojení 
železniční a autobusové dopravy s metrem a tramvají� 
Zkrátí se tím přestupní vazby a pro obyvatele vznikne 
moderní zázemí včetně B + R (Bike and Ride)� V roce 
2017 institut zadal kanceláři A69 architekti zpracování 
Studie dopravních uzlů Smíchov� Hlavními tématy řešení 
byly přestupní uzel Na Knížecí, Nádražní ulice v okolí 
smíchovského nádraží a terminál Dobříšská� Architekti 
navrhli umístit autobusové nádraží pro příměstskou 
a dálkovou dopravu nad železniční stanici, parkoviště 
P + R k ulici Dobříšská a městské autobusy a tramvaje 
do přednádražního prostoru� Dále byla zpracována 
podrobnější studie terminálu� Správa železnic současně 
připravuje rekonstrukci kolejiště i budov nádraží� Studio 
A69 architekti pojalo Terminál Smíchov jako kompaktní 
a moderní přestupní uzel všech složek veřejné dopravy� 
Budova terminálu, která přemostí kolejiště, se stane 
důstojným zakončením hlavního bulváru Na Knížecí 
směrem k nádraží� V roce 2021 probíhaly projekční práce 
v úrovni DÚR� Koordinační úlohu převzal Investiční odbor 
MHMP� Institut na projektu dále spolupracuje�
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železniční most na výtoni a dopravní řešení výtoněželezniční most na výtoni a dopravní řešení výtoně

Institut v roce 2019 představil koncepční rozvahu 
k novému železničnímu mostu na Výtoni� Úkolem bylo 
najít možné uspořádání nového mostu� Kromě požadavku 
na rozšířené tříkolejné přemostění se rozvaha podrobně 
věnovala i předmostí na obou stranách Vltavy a nové 
zastávce v oblasti Výtoně� V roce 2020 na tuto práci 
navázalo prověření dopravního řešení� V roce 2021 pak 
Správa železnic vyhlásila mezinárodní soutěžní dialog, 
jehož cílem je nalézt podobu nového železničního mostu 
a jeho předpolí� IPR se do tohoto soutěžního dialogu 
přihlásil a postoupil do užšího výběru pět týmů�  
Soutěžní dialog nadále pokračuje� 
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úpravy povrchů stropní  úpravy povrchů stropní  
desky stanice metra c florencdesky stanice metra c florenc

IPR vypracoval koncepční zadání pro úpravy veřejných 
prostranství a nové dopravní řešení ulic v oblasti Florence� 
Budoucí povrchy rekonstruované stropní desky stanice 
metra C Florenc je nutné přizpůsobit očekávané proměně 
místa, která proběhne při postupné dostavbě území 
řešeného v mezinárodní urbanistické soutěži Florenc 21� 
Zadání bylo předáno Magistrátu hl� m� Praha� Mělo by 
se stát přílohou zadávací dokumentace pro projektovou 
přípravu záměru� 

slivenecslivenec

Tramvajovou trať Holyně–Slivenec (II� etapa) doplní 
parkoviště P + R� IPR definoval potřebné nároky na 
změnu stavby Dopravního podniku hl� m� Prahy tak, aby 
byla kompatibilní s dopravní a urbanistickou kompozicí 
území� Dokument předal samosprávě města k postoupení 
investorovi a téma bylo zapracováno do projektu� 
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Technická  
infrastruktura

Plánování technické infrastruktury je základním 
předpokladem pro územní rozvoj města� Kancelář 
technické infrastruktury se zabývá řešením tematických 
úkolů v oblasti městského inženýrství, jako je dodávka 
vody, likvidace odpadních vod, dodávka elektřiny, plynu 
a tepla� Dále se věnuje otázkám v oblasti sítí elektronických 
komunikací, kolektorů a protipovodňových opatření� 
Zabývá se také hospodařením s dešťovou vodou  
a modro-zelenou infrastrukturou�

V roce 2021 institut spolupracoval na několika projektech 
souvisejících ryze s technickou infrastrukturou�

unalabunalab

IPR stál ve vedení mezinárodního projektu UNaLab, který 
se zaměřuje na tzv� Nature Based Solutions� Tato řešení 
inspirovaná přírodou se Kancelář technické infrastruktury 
snažila implementovat do projektů, na nichž institut 
aktuálně pracuje (např� Revitalizace Seifertovy ulice 
nebo Branický vnitroblok)� Rok 2021 patřil osvětě� 
Konala se celá řada seminářů a workshopů, na kterých 
se předávaly zkušenosti napříč partnerskými městy� 
Projekt UNaLab představuje cennou platformu – aplikuje 
znalosti a rozšiřuje povědomí o přírodě blízkých řešeních 
ve městech, které hl� m� Praha intenzivně zapojuje  
do vlastních projektů�

stoka bstoka b

Stoka B zajišťuje odvodnění území Holešovic, Karlína 
a Žižkova� Jde o stoku ze začátku 20� století, která 
v současné době nepostačuje kapacitně, ani hydraulicky� 
Rozvojové aktivity na Žižkově i v Karlíně však vyžadují 
změnu� IPR ve spolupráci se správcem stokového systému, 
společností Pražské vodovody a kanalizace, zahájil 
zpracování posouzení kapacit odlehčovacích komor 
v povodí stoky B� V roce 2021 byly připraveny veškeré 
potřebné podklady� Výsledky vlastního posouzení budou 
známy na přelomu 2022 a 2023�

letŇany–kbelyletŇany–kbely

Velké rozvojové území Letňany–Kbely čeká 
odkanalizování� Aby se tak stalo, je potřeba učinit celou 
řadu kroků, které vlastnímu návrhu řešení odvodů 
odpadních vod z území předcházejí� Jedním z nich 
je zpracování vodohospodářské rozvahy kanalizační 
soustavy v oblasti� IPR proto porovnal předpokládané 
nároky na kanalizační síť, které byly uvažovány během 
zpracování Generelu odvodnění – severní část Prahy 
v roce 2019, s nároky vyplývajícími z očekávaného 
nárůstu obyvatel a pracovních příležitostí, které vychází 
ze známých záměrů v území� Materiál se stal důležitým 
podkladem pro zpracování Aktualizace detailního 
generelu odvodnění pro povodí stoky E a F, které 
odvodňují danou oblast�
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5

340 m
nové cyklostezky na nábřeží

projektů protitpovodňové ochrany

85

8
projektů sítě veřejné hromadné dopravy zahájilo svou stavbu nebo provoz

zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů
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Vztahy  
s veřejností



Komunikace

Základním principem práce IPR je maximální možná 
otevřenost� Aby lidé věděli, co se v Praze plánuje, 
je potřeba veškeré projekty komunikovat, a to jak 
s institucemi, jako jsou například městské části či 
Magistrát hl� m� Prahy, tak také se širokou veřejností�  
IPR se navíc snaží občany zapojovat do městského 
plánování a projednávat s nimi konkrétní projekty�

IPR v roce 2021 vydal 68 tiskových zpráv, uspořádal 9 
tiskových konferencí a navštívil se svým informačním 
stánkem 10 lokalit� Plánované změny v lokalitách, kterými 
se IPR zabývá, představil široké veřejnosti a novinářům 
také prostřednictvím komentovaných vycházek, dotazníků 
či online workshopů� Šlo například o Terminál Smíchov, 
sérii procházek po brownfieldu Holešovice Bubny-Zátory 
či komentovanou procházku po Hradebním korzu�

Jedním z hlavních nástrojů komunikace bylo Centrum 
architektury a městského plánování (CAMP), kde mají 
návštěvníci možnost navštívit výstavy týkající se rozvoje 
Prahy, vyslechnout specializované přednášky českých 
i zahraničních odborníků, architektů a urbanistů a od 
kustodů se mohou dozvědět vše o rozvoji Prahy� 

Podobně jako v roce 2020 musel CAMP pružně reagovat 
na aktuální vládní opatření spojená s pandemií covid-19 
a veškerý svůj program přesunul do virtuálního prostoru� 

Participační aktivity se v roce 2021 zaměřovaly 
především na území Jarovské třídy, Nových Dvorů, 
Štvanice, Slunečního náměstí a lokalitu budoucí Vltavské 
filharmonie� 

Zaměstnanci včetně ředitele vystoupili na mnohých 
tuzemských i zahraničních konferencích, prezentacích 
i veletrzích, jako například EXPO Real v Mnichově 
a Mezinárodní konference o železnici v Budapešti� 
Z tuzemských konferencí to byly například Mapy jsou 
pro každého�

Medializace IPR je stabilně velmi vysoká� V roce 2021 
o něm vyšlo celkem 4 342 článků� Drtivá většina 
mediálních výstupů měla navíc pozitivní, neutrální či 
ambivalentní vyznění (98 %)� 

Nejčastěji byl pak IPR spojován s mezinárodní 
architektonickou soutěží na podobu Vltavské filharmonie, 
revitalizací oblasti Florence nebo ekologickým projektem 
Cyklodepo� Často byl v médiích také skloňován CAMP 
(1 401 zmínek) a jeho aktivity, z nichž nejvýraznější 
publicitu získala výstava Žižkovské nádraží: druhý 
život?, diskuzní blok Urban Talks či projekt Praha pod 
mikroskopem� K pozitivnímu mediálnímu povědomí 
také přispěly rozhovory s Ondřejem Boháčem, ředitelem 
institutu, v klíčových zpravodajských a odborných médiích� 
Institutu se nejčastěji věnovaly pražské redakce Deníku, 
ČTK a MF Dnes či webové portály parlamentnilisty�cz 
a blesk�cz�

Medializace

Komunikace | Participace | Centrum architektury a městského plánování (CAMP) | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

129



Komunikace | Participace | Centrum architektury a městského plánování (CAMP) | IPR v číslech
IPR Praha 

Práce s daty 
Strategické plánování 

Ú
zem

ní plánování 
Veřejný prostor a krajina 

D
opravní a technická infrastruktura 

Vztahy s veřejností 
Provoz a podpora

IPR 2020 2021 nárůst
Facebook 30 455 31 770 1 315

Instagram 13 500 16 100 2 600

Twitter 3 981 5 232 1 251

LinkedIn 2 044 2 910 866

CAMP
Facebook 29 631 32 984 3 353

Instagram 17 700 20 400 2 700

YouTube 2 623 4 001 1 378

IPR využívá sociálních sítí Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter i LinkedIn, prostřednictvím kterých 
sdílí s veřejností informace o svých projektech, šíří osvětu 
a inzeruje� 

IPR tyto sítě, zejména pak Facebook a Instagram, využívá 
hlavně ke komunikaci se širokou veřejností, přesněji 
obyvateli Prahy a Středočeského kraje, která se zajímá 
o rozvoj hlavního města a nejnovější aktuality� Nadále se 
ukazuje, že je to hlavní kanál pro oslovení potenciálních 
účastníků participačních kampaní� Twitter pak nabízí větší 
prostor pro diskuzi o jednotlivých tématech, které denně 
ovlivňují život Pražanů� 

Během roku 2021 posilovaly účty na sociálních sítích ve 
všech sledovaných metrikách� Zejména během období 
lockdownu směřovala pozornost lidí na sociální sítě IPR 
častěji než obvykle� Platilo to hlavně v případě CAMPu, 
které se podobně jako v předcházejícím roce muselo 
několikrát uzavřít svým návštěvníkům� 

CAMP své fanoušky a sledující informuje zejména o dění 
v samotném centru architektury, jako jsou výstavy, 
přednášky či doprovodný program� Ten se oproti období 
2017–2020 výrazně rozšířil a centrum dnes nabízí 
prakticky každodenní kulturní i odborné vyžití�

Sociální sítě
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Mezinárodní spolupráce

Institut se potřebuje neustále rozvíjet� Snaží se proto 
systematicky vzdělávat své zaměstnance, inspirovat se 
v zahraničí a také aktivně spolupracovat s nejrůznějšími 
zahraničními institucemi� Agendu mezinárodních 
vztahů má na starosti Kancelář řízení a projektů, která 
zajišťuje administrativní a koordinační podporu ředitele 
institutu a jeho zástupců, řízení projektů a spolupráci při 
nastavování nebo optimalizaci interních procesů�

Kancelář koordinuje evropský projekt UNaLab, jehož cílem 
je čelit výzvám spojeným s vysokou mírou urbanizace 
a zavádět řešení pomocí zelené a modré infrastruktury 
v ulicích za účelem zvýšení odolnosti města vůči změně 
klimatu� Dále vydává mezinárodní newsletter a vyhledává 
vhodné inovativní české i zahraniční dotační tituly� 
Zajišťuje a podporuje účast institutu v mezinárodních 
pracovních skupinách, soutěžích či na konferencích� 

praha – pÓl růstu praha – pÓl růstu 

Institut je hlavním řešitelem či partnerem v projektech 
financovaných nebo spolufinancovaných z grantových 
programů nebo financovaných ze státního rozpočtu� V roce 
2021 probíhaly tři projekty financované z Operačního 
programu Praha – Pól růstu (OP PPR) – a to konkrétně 
projekt Lokalizační data mobilních operátorů pro 
plánování města, projekt Automatizovaný systém 
pro správu informačních modelů staveb hl� m� Prahy 
a Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu 
a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na 
údržbu� Poslední z nich řídí Kancelář řízení a projektů� 

ta čr a zahraniční granty ta čr a zahraniční granty 

Kancelář také metodicky spolupracovala na projektech 
financovaných Technologickou agenturou ČR, z Fondů 
EHP a Norska či z programu Horizont 2020� Jedná se 
o projekty Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím 
humanitních a uměleckých věd (TA ČR) a Příměstský 
park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny 
(Norské fondy), ve kterých se IPR ujal role hlavního 
řešitele� Dále pak IPR spolupracuje na projektech Modely 
oceňování veřejných statků pro účely prostorového 
plánování (TA ČR), Národní centrum kompetence – 
Kybernetika a umělá inteligence (TA ČR) a UNaLab 
(Horizont 2020), v nichž  působí jako partner� 
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Nakladatelství IPR 

Jak se plánovala Praha v druhé polovině 20� století? Co 
všechno je město? Jak se navrhovala pražská sídliště? Jak 
vzniká současná světová architektura? Jaké je zákulisí 
života současného velkoměsta? Nejen na tyto zvídavé 
otázky odpovídají publikace, které vydává nově založené 
Nakladatelství IPR� 

redakční radaredakční rada

Knihy se sice v IPR vydávaly vždy, byly ale určeny 
především odborné veřejnosti� Nyní chce IPR oslovit 
také širší publikum� V roce 2020 založil institut Redakční 
radu, nyní tvořenou šesti interními členy, zastupujícími 
jednotlivé sekce, a třemi externími experty na knižní 
průmysl� Patří mezi ně Jiří Padevět, ředitel nakladatelství 
Academia, architektka a spisovatelka Anna Beáta Háblová 
a Jana Kostelecká, majitelka nakladatelství Jakost a autorka 
dětských vzdělávacích programů v CAMPu� Redakční rada 
se schází zpravidla dvakrát ročně� Vždy v září rozhoduje 
o předložených edičních záměrech a doporučuje ediční 
plán na další rok� 

interní členové: interní členové: 

Ing� arch� Zdeňka Havlová, Ph�D� (Sekce rozvoje města)

Mgr� Martina Koukalová, Ph�D� (Sekce právní)

Ing� arch� Kristina Ullmannová (Sekce detailu města)

Ing� Lukáš Tittl (Sekce infrastruktury)

Mgr� BcA� Eugen Liška (Sekce vnějších vztahů)

Ing� Lucie Kovaříková (Sekce prostorových informací)

  
externí členové: externí členové: 

Bc� Jiří Padevět (Nakladatelství Academia) 

Mgr� Jana Kostelecká (Nakladatelství Jakost) 

Ing� arch� Anna Beata Háblová 

  
tajemnice:tajemnice:

Mgr� Michaela Hečková 
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Publikace

V roce 2021 vydalo Nakladatelství IPR svou  
první publikaci� 

plánování prahy: historie útvaru  plánování prahy: historie útvaru  
hlavního architekta 1961–1994hlavního architekta 1961–1994

Během druhé poloviny 20� století prošla Praha 
nejradikálnější urbanistickou proměnou ve své 
mnohasetleté historii� Získala tak současnou podobu, 
která se všemi klady i zápory denně ovlivňuje život 
každého Pražana� Dokážeme však říct, jak v hlavním 
městě probíhalo územní plánování? Kdo stál za výstavbou 
rozsáhlých panelových sídlišť, rozhodoval o jejich 
rozmístění či řešil problémy s rostoucí dopravou? Kniha 
sestavená třemi historiky architektury a urbanismu 
– Martinou Koukalovou, Milanem Kudynem a Evou 
Novotnou – pomáhá čtenáři zorientovat se ve složitém 
systému dobových plánovacích a stavebních organizací� 
Prostřednictvím bohaté obrazové přílohy rovněž přibližuje 
průběh prací od náčrtu územního plánu až po jeho 
realizaci� Především však v širším kontextu představuje 
dějiny Útvaru hlavního architekta – organizace, která 
sehrála v novodobém pražském urbanismu zásadní roli 
a která má dnes svého pokračovatele v IPR� Potřebné 
a často překvapivé informace v ní však najdou nejen 
odborníci, ale i zájemci o novodobé dějiny hlavního města� 

expati expati 

Expati – tak se jmenuje program, ve kterém pod 
moderátorským vedením Adama Gebriana o svých 
pracovních a životních zkušenostech už více než 
rok návštěvníkům CAMPu přednáší čeští architekti 
a architektky, kteří aktuálně působí v zahraničí� Někteří 
pracují na vlastní pěst, jiní ve službách věhlasných 
mezinárodních architektonických studií, jako jsou třeba 
BIG – Bjarke Ingels Group, Foster + Partners nebo Jun 
Aoki & Associates� Editor Eugen Liška vezme čtenáře na 
cestu kolem světa přes Dánsko, Švýcarsko, Vietnam nebo 
Japonsko� Kniha je vhodná pro všechny (nejen studenty či 
absolventy architektury), kteří uvažují o zahraniční praxi� 
Titul vychází na podzim 2022� 

mistři 70+ mistři 70+ 

Fotografka Ester Havlová a autorka Markéta Žáčková 
připravují knihu rozhovorů s významnými českými 
architekty a architektkami, kteří se řadí ke generaci 
dnešních sedmdesátníků či starších� Mezi dvanácti 
hvězdnými zpovídanými najdou čtenáři architekta Václava 
Aulického, Martina Rajniše, Milana Rejchla, architektku 
a malířku Zdenku Marii Novákovou, architekta a urbanistu 
Ivo Obersteina, který byl posledním hlavním architektem 
Prahy do zrušení této funkce v roce 1994, urbanistu 
Ivana Noska, dopravního inženýra Jana Špilara, historika 
a teoretika architektury Petra Kratochvíla, Vladimíra 
Šlapetu, Oldřicha Ševčíka či teoretičku a kurátorku 
architektonických výstav Radomíru Sedlákovou� Kniha 
vychází v roce 2023� 

Intenzivně probíhala také redakční příprava dalších titulů�  

živá památka živá památka 

Kniha spojuje do dialogu eseje Jorgeho Otero-Pailose, 
profesora a ředitele památkové péče na Kolumbijské 
univerzitě v New Yorku, a texty přizvaných českých 
a slovenských autorů, mezi nimiž nejsou pouze 
architekti či odborníci na památkovou péči, ale také lidé 
z dalších kulturních oborů (Markéta Fantová, Petr Hájek, 
Edith Jeřábková, Igor Machata, Pavla Melková, Martina 
Mertová, Radoslava Schmelzová, Norbert Schmidt, 
Rostislav Švácha)� Jorge Otero-Pailos zkoumá pod 
editorským dohledem architektky Pavly Melkové možnosti 
ochrany památek jako nové formy kulturní produkce� 
Rozšiřuje význam památek za hranice institucionálně 
chráněných objektů, stejně jako škálu tvůrčích nástrojů, 
jakými zjevovat, a tedy i chránit paměť� Kniha vychází 
v květnu 2022� 

the 99 % invisible city the 99 % invisible city 

Města obvykle definujeme velikostí a velkorysostí� 
Snadno zapomeneme na nesčetná drobná setkání, která 
každodenně zažíváme� Dopravní značení, semafory, 
rozhledny, zvířata ve městě, městský mobiliář, newyorské 
hydranty i barcelonské superbloky – to vše jsou drobné 
elementy městského života, kterých si všímá americký 
tvůrce oceňovaného podcastu o architektuře Roman Mars� 
Kniha vyjde v překladu Terezy Palkové, pod editorským 
dohledem Hany Lesákové (ERA21) na jaře 2023�

co všechno je město co všechno je město 

Ve městech dnes žije více než polovina obyvatel 
naší planety� Dynamicky se rozrůstají a zaslouží si 
naší pozornost� Kniha Co všechno je město se snaží 
jednoduchým, poutavým a důmyslným způsobem 
přiblížit dětem i dospělým taje, zákulisí a život současného 
velkoměsta� Vzbudit v nich zájem o své okolí, spoluobčany, 
krásy i neduhy města, stejně jako ukázat, že nejsou 
bezmocní a mohou se sami podílet na jeho rozvoji� 
Určena je především učitelům druhého stupně základních 
škol, ale může být pomůckou i pro vedoucí volnočasových 
zájmových kroužků nebo aktivní rodiče� Jejími autory 
jsou architektka Martina Kárová, grafický designér 
Bohumil Vašák a autorka koncepce a editorka Jana 
Kostelecká� Kniha vychází v roce 2023� 
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Participace

Participativní plánování pomáhá sladit názory hlavních 
účastníků plánovacích procesů, dosáhnout vzájemné 
dohody a předcházet konfliktům mezi stranami 
zastupujícími různé zájmy� Úspěšná participace veřejnosti 
urychluje projednávání investičních záměrů a šetří 
spoustu času, lidské i finanční zdroje� Při využití vhodných 
nástrojů umožňuje zapojit skupiny se specifickými 
potřebami (např� seniory, rodiny postižené chudobou 
nebo hendikepované) do procesů městského plánování� 

V roce 2021 IPR zajišťoval participaci ve 13 projektech� 
Jednalo se o koncepční, strategické, urbanistické 
a územní studie a architektonické soutěže� Zároveň 
proběhla významná část pilotního programu Koordinátoři 
participativního plánování� 

koordinátoři 2020–2022koordinátoři 2020–2022

Participativní plánování je klíčovým nástrojem 
komunitního rozvoje� Institut proto v roce 2021 zahájil 
pilotní projekt Koordinátoři participativního plánování� 
Jde o dvouletý program, ve kterém působí 9 koordinátorů 
v 11 městských částech (např� Praha 1, 3, 6, 7, 12, 14, 
Praha-Běchovice, Praha-Lipence, Praha-Zbraslav)� 
Cílem programu je přesunout participativní plánování 
na městské části a zlepšit komunikaci napříč úřadem 
i městem� V roce 2021 městské části vytvořily pozice 
koordinátorů participativního plánování a začala 
příprava 30 konkrétních projektů� Zároveň se spustil 
proces evaluace pilotního programu, který má za úkol 
monitorovat, co funguje a co je potřeba v další fázi 
programu zlepšit� 

územní studie nové dvoryúzemní studie nové dvory

Lokalita Nových Dvorů je klíčovým územím pro rozvoj 
města� Může zde totiž vzniknout nová čtvrť u budoucí 
stanice metra D i místo pro rekreaci a sport� IPR měl 
na starosti zapojení klíčových aktérů i veřejnosti do 
připravované územní studie� Lidé se tak mohli zúčastnit 
vycházek, vyplnit dotazník nebo navštívit plánovací 
kontejner� V roce 2022 bude návrh studie představen 
v rámci veřejného projednání� 
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manuál vize ostrova štvanice manuál vize ostrova štvanice 

V roce 2013 proběhla architektonická soutěž na obnovu 
ostrova Štvanice� Vítězným autorem Manuálu vize ostrova 
se stal ateliér RKAW� Dokument popisuje možné scénáře 
budoucího využití ostrova, aktivity, možné změny a jejich 
přínosy� Při přípravě analytické části studie v roce 2021 
proběhla rozsáhlá participace se všemi aktéry v území� IPR 
připravil pro širokou veřejnost také site-specific vzdělávací 
výstavu, tematické vycházky a plánovací stan� 

jarovská třídajarovská třída

Jarovská třída propojí území Žižkova směrem na východ 
k Českobrodské ulici a budoucímu městskému okruhu� 
Odlehčí tak dopravu stávajících přetížených silnic� IPR 
zajišťoval v roce 2021 konzultaci návrhu studie pro tuto 
nově připravovanou komunikaci� Klíčovou cílovou 
skupinou participace byli obyvatelé řešeného území 
a návštěvníci Malešického lesa� Obyvatelé se zapojili 
prostřednictvím vycházek, participačního kontejneru 
a ankety� 

koncepční studie seifertovy ulicekoncepční studie seifertovy ulice

V letech 2021–2022 IPR připravoval koncepční studii 
ulice Seifertova s důrazem na hospodaření s dešťovou 
vodou� Veřejnost byla do přípravy studie zapojena jak 
během analýzy, tak při konzultaci návrhu studie� Součástí 
participace byl také participační kontejner, anketa, výstava 
návrhu, umístěná po délce ulice, vycházky a setkání nad 
návrhem studie� 

urbanistická studie kyje–hloubětínurbanistická studie kyje–hloubětín

V roce 2021 byl veřejnosti představen ke konzultaci návrh 
urbanistické studie území Hutě od ateliéru UNIT architekti� 
V této části Prahy 14 chybí centrum, občanská i komerční 
vybavenost a napojení na okolní části města� Veřejnost se 
mohla zapojit při návštěvě participačního kontejneru� 

architektonicko-urbanistická studie  architektonicko-urbanistická studie  
sluneční náměstí a pěší korzo seydlerova sluneční náměstí a pěší korzo seydlerova 

Studie Sluneční náměstí řeší okolí stanice metra B 
Hůrka� Dokument se věnuje umístění budov v rámci 
zastavitelného území i multifunkční základní umělecké 
školy� Řeší také veřejný prostor� V roce 2021 proběhlo 
představení návrhu studie veřejnosti� Po zapracování 
komentářů byl finální návrh vystaven na samotném 
Slunečním náměstí� 

vltavská filharmonievltavská filharmonie

Vltavská filharmonie je aktuálně jedním z hlavních 
projektů Prahy� V roce 2021 proběhla rozsáhlá sociologická 
šetření a ankety pro sběr dat od široké veřejnosti pražské 
i mimopražské, obyvatel Prahy 7 či hudebních institucí� 
Zároveň se konaly workshopy s odbory MČ Praha 7 
a místními aktéry� 

tramvajová traŤ počernická tramvajová traŤ počernická 

IPR připravil ve spolupráci s Dopravním podnikem 
hl� m� Prahy a MČ Praha 10 zapojení veřejnosti do 
připravovaného projektu tramvajové tratě na ulici 
Počernická� S místními obyvateli byl konzultován návrh 
tramvajové tratě, která by měla z ulice Počernické vést až 
do centra Prahy� 

povltavská promenáda povltavská promenáda 

IPR připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního 
okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc-Tyrolky a potoka 
Rokytky v Libni� Nynější rušný automobilový provoz skrze 
cennou přírodní oblast bude odkloněn do tunelového 
úseku nového městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou 
a Balabenkou� Toto řešení umožní proměnit okolí 
Povltavské ulice ve zklidněnou pobřežní promenádu� 
Hlavní stakeholdeři v území se zapojili formou focus 
groups, komunitně aktivní veřejnost během řízených 
rozhovorů a široká veřejnost prostřednictvím dotazníku� 

územní studie nebušice-západ územní studie nebušice-západ 

IPR měl na starosti zapojení klíčových aktérů i veřejnosti do 
připravované územní studie Nebušice-západ� Lidé se mohli 
zúčastnit vycházek nebo vyplnit dotazník� S vlastníky 
pozemků se konalo několik setkání�  

rohanský ostrovrohanský ostrov

Cílem projektu je připravit podkladovou studii a přípravu 
soutěžního dialogu pro tvorbu Koncepce Rohanského 
a Libeňského ostrova a krajinářské studie Parku Maniny� 
V roce 2021 proběhla řada participačních aktivit� Setkání 
s místními obyvateli, uživateli území a stakeholdery se 
konala vzhledem k pandemii covid-19 částečně online, 
částečně osobně� Informační kontejner na místě pomohl 
institutu získat důležitou zpětnou vazbu od veřejnosti� 
Dotazníku se zúčastnilo 500 respondentů� Dostupný byl 
dva měsíce online i fyzicky, 40 stakeholderů se setkalo 
během dvou online workshopů� Probíhaly intenzivní 
diskuze o stávající podobě Rohanského a Libeňského 
ostrava, pozitivech a negativech území a příležitostech 
do budoucna� 

koncepční studie kampus dejvice koncepční studie kampus dejvice 

Kampus Dejvice leží na atraktivním místě v širším centru 
města, disponuje kvalitní architekturou a množstvím 
zeleně� Koncepční studie se věnuje celkové revitalizaci jeho 
veřejných prostranství, která by měla získat na atraktivitě 
nejen pro studenty, ale také pro občany, kteří sem přijdou 
relaxovat� Součástí tvorby studie byla pracovní skupina, 
složená ze zástupců institucí přítomných v Kampusu 
Dejvice, zástupců MČ Praha 6 a Magistrátu hl� m� Prahy� 
Veřejnost, především pak studenti a zaměstnanci 
institucí či obyvatelé okolí, byla zapojena jak v rozsáhlém 
dotazníkovém šetření v první fázi, tak při konzultaci 
návrhu� Nyní je návrh studie schválen Radou hl� m� Prahy�
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Centrum architektury 
a městského plánování 
(CAMP)

Rok 2021 znamenal pro CAMP další výzvu� Stejně jako 
v roce 2020 fungovalo centrum především jako virtuální 
prostor� Přinášelo přímé přenosy, online rozhovory 
a přednášky� Blog campuj�online nabízel stále více článků 
a lákal stále více čtenářů� Jeho redaktoři napsali více než 
160 článků, které si přečetlo 250 000 čtenářů� Nakonec 
se ale všechno vrátilo do normálu� Neon nad CAMPem se 
konečně rozsvítil a brány výstavního prostoru se otevřely� 
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Výstavy

česká cena za architekturu česká cena za architekturu 
1. 7. – 15. 8. 20211. 7. – 15. 8. 2021

Výstavu oceněných finalistů a vítěze České ceny 
za architekturu každoročně pořádá Česká komora 
architektů� Hlavní cenu za rok 2020 získali Jiří Opočenský 
a Štěpán Valouch z architektonické kanceláře ov-a za 
rekonstrukci a dostavbu sídla firmy Lasvit v Novém 
Boru� Porotavybírala mezi šesti finalisty – Atelier 111 
se dvěma projekty Dílny Opatov a rodinného domu 
v Jinonicích, Enotéka Znojmo z dílny Chybik + Kristof 
Architects & Urban Designers, Mateřská škola 
Za Branou, Pacov, kterou navrhl Vyšehrad atelier, 
a konečně Revitalizace pražských náplavek od 
Petra Jandy / brainwork� 

florenc 21 florenc 21 
16. 11. – 5. 12. 202116. 11. – 5. 12. 2021

Vysoce kvalitní veřejná prostranství, propojení Karlína 
s centrem Prahy i názorný příklad, jak udržitelněji žít ve 
městech budoucnosti – to vše má splňovat nová Florenc� 
V Bílém sále se veřejnosti představily tři finální návrhy 
mezinárodní urbanistické soutěže� 

žižkovské nádraží: druhý život?  žižkovské nádraží: druhý život?  
21. 9. 2021 – 30. 1. 202221. 9. 2021 – 30. 1. 2022

Jaká je budoucnost a potenciál Nákladového nádraží Žižkov 
a jeho okolí? Jakým směrem se bude upínat transformace 
60hektarového území, v rámci kterého se plánuje či 
již probíhá realizace veřejných investic i soukromých 
projektů? Čeká toto místo druhý život? Odpovědi na tyto 
otázky přiblížila výstava, jejíž součástí byla i videoesej Malá 
industriální elegie, která návštěvníkům nastínila atmosféru 
nádražní budovy 40� let minulého století� Velkoplošná 
projekce prezentovala také současný stav nádraží a jeho 
přilehlého okolí� 
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Mezi oblíbené programy patřil v roce 2021 přednáškový 
cyklus Urban Talks, představující významné světové 
architekty, série Expati, dávající nahlédnout do života 
a tvorby českých architektů ve službách zahraničních 
ateliérů, nebo talkshow Ondřeje Cihláře Camping� 

urban talksurban talks

Přednáškový cyklus Urban Talks představil několik 
významných světových architektů� Kvůli pandemii 
covid-19 řada z nich navštívila CAMP pouze online� 
V roce 2021 přijali pozvání mimo jiné kanadská 
urbánní geografka, profesorka a spisovatelka Leslie 
Kern (CAN), ateliér MASS Design group (USA), 
Temperaturas Extremas (ES), noa* (AT), Per Grankvist (SE), 
Toni L� Griffin (USA), Edward Glaeser (USA), Charles 
Renfro DS+R (USA), SO-IL (USA) a studio JAJA (DK)� 

expati expati 

Jaké je to pracovat pro Bjarke Ingelse nebo Normana 
Fostera? V sérii debat s názvem Expati představuje 
architekt Adam Gebrian české architekty a architektky ve 
službách prestižních zahraničních ateliérů� V roce 2021 
přijala pozvání mimo jiné Veronika Martykán� Architekturu 
vystudovala v Liberci a své pracovní zkušenosti získala 
především ve Velké Británii� Ve studiu Foster + Partners se 
podílela například na návrhu vysokorychlostní železnice 
Haramain, propojující hlavní saúdskoarabská města 
Mekku, Medínu, Džiddu a KAEC, nebo několika velkých 
projektech v Bejrútu� V kanceláři Wilkinson Eyre řešila 
například revitalizaci a přestavbu ikonické londýnské 
elektrárny v Battersea� Nyní je po patnácti letech zpět 
v Praze a pracuje pro Bogle Architects�

camping s ondřejem cihlářem camping s ondřejem cihlářem 

Hosté talkshow Ondřeje Cihláře byli v roce 2021 např� Jana 
Zielinski, Alena Mičeková, Petr Stolín, U/U Studio nebo 
Adam Gebrian� Všechny záznamy lze najít na MALL TV�

městovědaměstověda

Bývalý primátor a vysokoškolský pedagog Tomáš Hudeček 
připravil na jaře 2021 sérii přednášek Městověda� Město je 
velký a pomalý organismus� Než se postaví „nový most“, 
člověk stihne změnit práci a mnohdy i partnera� Myšlenka 
silničního okruhu trvá v Praze přes 40 let� Jak tedy chápat 
naši malou roli ve městě?
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CAMP se snaží neustále předávat informace o rozvoji 
města všem Pražanům� Častými účastníky akcí jsou proto 
pražští zastupitelé a radní, zastupitelé městských částí 
nebo městských a státních organizací� V roce 2021 hostilo 
centrum první ročník konference krajinářské architektury 
Next Landscapes nebo akci Nový evropský Bauhaus� 
Nechyběly ani již tradiční akce, jako Open Data Expo, 
Prague City Data Congress, Mě100, Designers Mixer, Film 
a architektura, Mouvo, Spectaculare, Lunchmeat nebo 
Soundtrack of Prague� 

velké změny prahyvelké změny prahy

Nové mosty i rekonstrukce těch starých, budoucnost 
Smetanova nábřeží, bytová krize nebo třeba nový stavební 
zákon – to byla témata pravidelného diskuzního cyklu 
Velké změny Prahy� Náměstek pro územní rozvoj Petr 
Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr 
se společně s dalšími hosty věnovali palčivým otázkám 
naší metropole� 

za prahu udržitelnou a sousedskou za prahu udržitelnou a sousedskou 

Komu patří centrum města? Turistům, nebo Pražanům? 
S jakými problémy se dnes potýkají podniky v centru nebo 
naopak v širší části města? A jak by mohla Praha vypadat, 
kdyby se podporoval více její lokální charakter a chránila 
se místa, která jsou doslova pro všechny? Turismus, 
bydlení, participace, památková ochrana budov nebo 
celková proměna města jsou témata, která řešili hosté série 
diskuzí pořádaných ve spolupráci s iniciativou Za Prahu 
udržitelnou a sousedskou� 
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Vzdělávání 

CAMP je pro malé i velké, pro děti, žáky, studenty, 
pedagogy, zkrátka pro každého, kdo se chce dozvědět 
něco víc o městě, ve kterém žije� Pravidelně proto pořádá 
procházky Objevujeme město, letní příměstské tábory 
Kemp v CAMPu a další aktivity, které ukážou i těm 
nejmenším město z nové perspektivy� 

kemp v campukemp v campu

Tábor pro zvídavé děti� Basketbalové hřiště, modlitebna, 
motýlí restaurace nebo rybářství s říčním akváriem� Na 
letním příměstském táboře Kemp v CAMPu se tentokrát 
děti zaměřily na okolí Negrelliho viaduktu� Vyprávěly si 
o jeho historii i rekonstrukci a vymýšlely, jak by se daly 
prostory pod mostem zkultivovat, aby v budoucnosti 
sloužily Pražanům i turistům�

jak psát o architektuře jak psát o architektuře 

Jak psát o městě srozumitelně? CAMP uspořádal společně 
s novinářkou Karolínou Vránkovou druhý ročník kurzu 
Jak psát o architektuře� Během několika setkání předala 
lektorka účastníkům celou řadu praktických rad ze svých 
zkušeností získaných v časopisu Respekt, deníku Earch 
a pořadu Bourání Radia Wave� 
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z města do městaz města do města

Na začátku roku 2021 navázal CAMP na sérii akcí Z města 
do města a společně s pěti světovými centry zaměřenými 
na architekturu připravil virtuální procházky� Návštěvníci 
tak zavítali na nejznámější místa v Chicagu, Bostonu, 
New Yorku, Los Angeles a Praze� S odborníky a lokálními 
průvodci, kteří svá města znají nejlépe, prozkoumali 
překvapivé historické i současné budovy� Průvodcem 
virtuálních procházek byl Adam Gebrian�  

praha pod mikroskopempraha pod mikroskopem

Akrobati nad Prahou, koncert čerstvé držitelky hudební 
ceny Anděl Amelie Siba, sítotisková, streetartová i LEGO 
dílna nebo třeba kino pro děti� Letní program CAMPu, 
nazvaný Praha pod mikroskopem, začal celodenním 
festivalem� O čtvrtečních večerech se konalo v areálu 
Emauz již tradiční letní kino� 

kinokino

Kino třikrát jinak� Vevnitř, venku i online� Pátky patřily 
v CAMPu filmovým večerům� Promítaly se nejnovější 
dokumenty a snímky o architektuře nebo designu� 
Centrum nezastavila ani pandemie a společně s DaFilms 
připravilo online kino� 
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Další projekty 

campuj.onlinecampuj.online

Blog campuj�online vznikl v roce 2020 jako okamžitá 
reakce na první vlnu pandemie covid-19� Plynule však 
pokračoval i nadále� Vybíral tipy na to nejlepší z programu 
centra, zval na online přednášky, ale i procházky po Praze 
a výlety za současnou českou architekturou� Pravidelně 
představoval nejzajímavější investiční projekty, které změní 
budoucí tvář metropole, i historické perly z vlastního 
archivu� Doporučoval tipy na knihy, filmy, výstavy, podcasty 
o městě, architektuře a urbanismu� Ukázalo se, že campuj�
online je smysluplnou platformou, na které vyhledávají 
informace o nejnovějších stavebních projektech 
a tématech spojených s životem ve městě nejen čtenáři, ale 
i další novináři� 

online databáze stavebních projektů: praha zítra? online databáze stavebních projektů: praha zítra? 

Jak bude vypadat Praha budoucnosti? Kde se bude 
stavět? Která transformační území se promění? I to se 
můžete jednoduše dozvědět v online databázi Praha 
zítra? Databáze aktuálně nabízí 607 záměrů soukromých 
i veřejných investorů od prvních nápadů, přes projekty 
v procesu přípravy, až po ty, které se již dokončují 
na staveništích�

camp pro všechnycamp pro všechny

Dlouhodobým cílem je zpřístupnit CAMP pro všechny lidi 
bez rozdílu, ať už pro návštěvníky na vozíku, neslyšící, 
nevidomé nebo třeba rodiče s kočárky� CAMP natáčí 
videopozvánky pro neslyšící, připravuje pravidelné 
diskuze s tlumočníkem do znakového jazyka i kompletním 
přepisem, komentované prohlídky výstav tlumočené 
do znakového jazyka a komentované prohlídky areálu 
IPR v českém znakovém jazyce s neslyšícím průvodcem� 
K dispozici jsou přeložené mimo jiné záznamy diskuzního 
cyklu Velké změny Prahy� 
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3
uspořádané výstavy 

250 000
čtenářů blogu campuj.online

1 401
zmínek o CAMPu v médiích

3
uskutečněných akcí pro veřejnost 
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Provoz  
a podpora



Archiv a spisová služba

IPR má vlastní archiv, který spravuje historické 
mapy a plány týkající se rozvoje Prahy za posledních 
150 let a interní knihovnu pro zaměstnance institutu� 
V Pragerových kostkách byste ho ale hledali marně� 
Nachází se v usedlosti Jehněčí dvůr v Horoměřické ulici 
na okraji Prahy 6� 

podatelna podatelna 

Podatelna zajišťuje oběh spisů v IPR od jejich přijetí až 
po vypravení a předává je do spisovny k dlouhodobé 
archivaci� V roce 2021 zaevidovala 18 490 dokumentů 
podaných převážně elektronicky, což představuje 
nárůst o více než 13 % oproti roku 2020� Podatelna 
rovněž poskytuje informace ohledně provozu instituce 
a příslušných agend, odhadem zde zaměstnanci přijali 
v roce 2021 cca 4 100 hovorů�

archiv map a plánů archiv map a plánů 

Archiv se stará o katalogizaci a zpřístupnění archivních 
materiálů zaměřených na urbanismus Prahy od poloviny 
19� století� Za rok 2021 vznikla předarchivní evidence 
dosud nesetříděných 2 000 dokumentů� Archiv zároveň 
zajišťuje podklady pro rozvoj mapových aplikací 
zaměřených na prezentaci historických map a plánů Prahy� 
Fotoarchiv spravuje a eviduje dobové fotografie Prahy,  
reprodukce plánů a další dokumentace� Za rok 2021 se 
zpracovalo a připravilo k digitalizaci 5 000 historických 
fotografií a negativů a 2 500 digitálních dokumentů�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

nakladatelství ipr nakladatelství ipr 

Archiv je velmi aktivním partnerem pro nově založené 
Nakladatelství IPR� Publikaci Plánování Prahy: Historie 
Útvaru hlavního architekta 1961–1994, která vychází 
z pramenů uložených archivu, napsala trojice historiků 
umění pracující v současnosti či minulosti tamtéž� 
Obrazová příloha knihy čítá téměř 100 plánů a fotografií�

badatelna badatelna 

Díky službám badatelny má odborná i laická veřejnost 
možnost studovat historické materiály a odborné knihy� 
Počet žádostí v roce 2021 dosáhl 89 (z toho 51 kladně 
vyřízených)� Na jejich základě a udělení podlicenčních 
práv poskytl archiv k publikování své fotografie a plány do 
8 odborných knih�

historické rešerše a dokumenty historické rešerše a dokumenty 

Rešerše pomáhají při přípravách výstav v CAMPu� 
Pro výstavu Žižkovské nádraží: druhý život? vznikl 
také unikátní text o historii lokality� Dále archiv 
pravidelně připravuje historické podklady pro tištěná 
i audiovizuální média�  

technická knihovna technická knihovna 

Knihovna pořizuje odbornou literaturu, kterou zpřístupňuje 
formou prezenční knihovny v CAMPu veřejnosti� Dále 
umožňuje dlouhodobé zápůjčky publikací pracovníkům 
IPR a badatelům v archivu na Jehněčím dvoře� V roce 2021 
přibylo přes 900 knih� 

specializované digitalizační pracoviště specializované digitalizační pracoviště 

Vznikají zde velkoformátové a maloformátové skeny 
plánů, fotografických pozitivů i negativů, knih a vázaných 
dokumentací pro potřeby IPR, Magistrátu hl� m� Prahy 
a jím zřizovaných organizací� Za rok 2021 se naskenovalo 
90 vázaných dokumentací (cca 35 000 stran), 2 000 
velkoformátových plánů a 3 400 historických fotografií 
a negativů� 

sbírkysbírky

Sbírky archivu se v roce 2021 rozrostly o 200 fotografií 
historické Prahy od Miloslava Chalupníčka a 1 200 
fotografií a negativů moderní poválečné architektury od 
Zdeňka Voženílka�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

IPR Praha 
Práce s daty 

Strategické plánování 
Ú

zem
ní plánování 

Veřejný prostor a krajina 
D

opravní a technická infrastruktura 
Vztahy s veřejností 

Provoz a podpora
163



Právní servis

Zásadní objem právní agendy se soustředil na právní 
podporu připravovaných projektů� Dále se IPR kromě 
své běžné agendy účastnil pokračující rekodifikace 
stavebního práva�

stavební legislativa stavební legislativa 

IPR se aktivně podílel na odborných diskuzích 
týkajících se úpravy zejména oblasti územního 
plánování v připravovaném novém stavebním zákoně 
(zákon č� 283/2021 Sb�) a po jeho přijetí na diskuzích k jeho 
potřebné novelizaci� 

Zajišťoval také přípravy novelizace Pražských stavebních 
předpisů� Pražské stavební předpisy (Nařízení č� 10/2016 
Sb� hl� m� Prahy v platném znění) stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky 
na stavby na území hl� m� Prahy v souladu s § 194 
písm� e) stavebního zákona (zákon č� 183/2006 Sb� 
v platném znění)� Připravovaná novelizace byla ovlivněna 
projednáváním a schvalováním nového stavebního zákona, 
přičemž celou dobu nebylo zřejmé, zda bude v novém 
stavebním zákoně pro hl� m� Prahu i nadále zmocnění vydat 
vlastní stavební předpisy� Po vydání nového stavebního 
zákona byla připravena ke schválení samostatná novela 
§ 3 PSP a současně probíhaly diskuse nad tématy pro širší 
novelizaci Pražských stavebních předpisů� 

hlídač státuhlídač státu

IPR patří podle serveru Hlídač státu mezi prvních 5 % 
nejdůvěryhodnějších veřejnoprávních společností� 
K tomu přispívá rovněž fakt, že ze všech 2 455 v registru 
uveřejněných smluv, dosahujících celkové hodnoty  
1 711 403 928 Kč (za období 1� 1� 2017 – 5� 5� 2022), 
vykazovalo pouze 0,6 % drobné nedostatky� IPR rovněž 
neuzavírá smlouvy se společnostmi, jež mají krátkou 
minulost, a zároveň se zadávané zakázky nekoncentrují 
v rukou několika málo stejných subjektů� 
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Zaměstnanci

počty zaměstnanců  počty zaměstnanců  
na hpp v ipr k 31. 12. 2021na hpp v ipr k 31. 12. 2021

počty osob zaměstnaných  počty osob zaměstnaných  
na dpč, dpp v ipr k 31. 12. 2021na dpč, dpp v ipr k 31. 12. 2021

celkový počet zaměstnanců na HPP 236

počet vynětí (MD, RD apod�) 18

počet aktivních pracovních poměrů 218

počet nově uzavřených pracovních poměrů v roce 2021 20

počet ukončených pracovních poměrů v roce 2021 26

počet osob zaměstnaných na DPČ, DPP  96

počet nově uzavřených dohod v roce 2021 54

počet ukončených dohod v roce 2021 56
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Kvalifikace  
zaměstnanců

Na zaměstnance jsou kladeny vysoké kvalifikační 
požadavky ohledně sebevzdělávání� IPR jim proto 
nabízí širokou škálu možností, jak na sobě kontinuálně 
pracovat a rozvíjet se� Kromě standardních BOZP školení 
navštěvovala v roce 2021 téměř polovina zaměstnanců 
jazykové kurzy angličtiny a němčiny� Někteří zaměstnanci 
také získali certifikát z kurzu první pomoci Červeného kříže� 

V dalším rozvoji mají zaměstnanci volnou ruku�  
Mohou navštěvovat akce v CAMPu, mají přístup 
do databáze krátkých videí s tematikou rozvoje 
digitálních dovedností, jako je efektivní využívání 
Outlooku, bezpečnost v kyberprostoru nebo rychlokurz 
manažerských dovedností� 

muži ženy celkem muži % ženy % celkem %

Střední odborné (vyučen) 5 0 5 4,59 % 0,00 % 2,12 %

Střední nebo střední odborné bez maturity  
a bez vyučení

0 1 1 0,00 % 0,79 % 0,42 %

Úplné střední všeobecné 4 4 8 3,67 % 3,15 % 3,39 %

ÚSO (vyučení s maturitou) 1 3 4 0,92 % 2,36 % 1,69 %

ÚSO s maturitou (bez vyučení) 8 25 33 7,34 % 19,69 % 13,98 %

Vyšší odborné 2 2 4 1,83 % 1,57 % 1,69 %

Bakalářské 9 3 12 8,26 % 2,36 % 5,08 %

Magisterské 80 89 169 73,39 % 70,08 % 71,61 %

Celkem 109 127 236 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Provoz  
a hospodaření IPR

IPR má ve správě areál Emauz a aktivně se podílí na 
přípravě jeho revitalizace� Kancelář hospodářské správy 
se také věnuje přípravě plánované rekonstrukce budov, 
v nichž institut sídlí� 

Ukazatel Měrná 
jednotka

Rok 2021  
limit

Skutečnost 
2021 % plnění Skutečnost 

2020

Hlavní činnost

Počet zaměstnanců přep� os� 249,5 215,7 86,5 219,4

z toho: v přímé péči přep� os�

Prostředky na platy tis� Kč 152 802,8 152 801,7 100,0 150 817,6

z toho: platové tarify tis� Kč 88 987,1 64 649,4 72,7 65 504,1

Průměrný plat Kč 51 036,3 59 033,3 115,7 57 284,1

Ostatní osobní náklady tis� Kč 11 076,8 12 551,4

Doplňková činnost

Počet zaměstnanců přep� os� 0,0 0,0

Prostředky na platy tis� Kč

Průměrný plat Kč

Ostatní osobní náklady tis� Kč

plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy v roce 2021plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy v roce 2021
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rozbor hospodaření za rok 2021 – hlavní činnostrozbor hospodaření za rok 2021 – hlavní činnost
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Schválený plán 
2021

Upravený plán  
k 31. 12. 2021

Skutečnost  
k 31. 12. 2021

Skutečnost  
k 31. 12. 2020

VÝNOSY  CELKEM 0,0 -186,9 4 885,1 5 827,0

Výnosy z vlastních výkonů a zboží 4 381,2 3 009,7

Ostatní výnosy -186,9 499,2 2 722,9

Finanční výnosy 4,7 94,4

NÁKLADY CELKEM 337 000,0 432 697,7 379 310,2 393 399,4

Spotřebované nákupy 5 000,0 5 000,0 7 631,5 7 935,2

Služby 82 997,1 172 759,0 126 225,0 116 607,6

z toho:  512 Cestovné 300,0 300,0 147,2 294,9

 513 Náklady na reprezentaci 400,0 400,0 207,8 237,8

Osobní náklady 221 635,3 227 571,1 227 582,0 226 418,3

z toho: 521 030X platy zaměstnanců 148 311,8 152 802,8 152 801,7 150 817,6

 521 031X ostatní osobní náklady 12 000,0 11 982,5 11 076,8 12 551,4

Daně a poplatky 859,2 44,2

Ostatní  náklady 10 000,0 10 000,0 756,5 17 362,3

z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 542 Jiné pokuty a penále

 547 Manka a škody 1,6

Odpisy, rezervy a opravné položky 17 167,6 17 167,6 16 471,9 24 665,3

z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416 17 142,6 17 142,6 12 473,6 21 015,0

 551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672) 25,0 25,0 39,3 8,3

Finanční náklady 44,1 72,4

Daň z příjmů 200,0 200,0 -260,0 294,1

Výsledek hospodaření -337 000,0 -432 884,6 -374 425,1 -387 572,4

(výnosy – náklady)

672 Neinv� příspěvek z rozpočtu zřizovatele – ÚZ 91 337 000,0 336 750,0 325 537,0 351 516,9

672 Neinv� přísp� prostřednictvím rozpočtu zřizovatele 50 319,4 22 072,5 18 522,7

672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele 45 815,2 26 815,6 17 532,8

Výsledek hospodaření celkem 0,0 0,0 0,0 0,0
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Schválený plán 2021 Skutečnost k 31. 12. 2021

VÝNOSY CELKEM 620,0 304,3

NÁKLADY CELKEM 620,0 -31,7

Spotřebované nákupy 20,0 214,0

Služby 500,0 14,9

Osobní náklady 100,0

z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)

 521 0XXX ostatní osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní  náklady

Odpisy, rezervy a opravné položky

z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416

 551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)

Finanční náklady

Daň z příjmů -260,5

Výsledek hospodaření 0,0 336,0

rozbor hospodaření za rok 2021 – doplŇková činnostrozbor hospodaření za rok 2021 – doplŇková činnost
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Komentář k vyúčtování  
výsledků hospodaření  
za rok 2021

Celkové náklady organizace v roce 2021 činily 379 310,2 tis� Kč� Tyto náklady 
byly pokryty výnosy z vlastní činnosti ve výši 4 885,1 tis� Kč a dále doplněny 
neinvestičním příspěvkem zřizovatele a dalšími dotacemi ze státního rozpočtu 
a z fondů EU� 
V roce 2021 byly institutu Zastupitelstvem hl� m� Prahy schváleny rozpočtové 
prostředky a závazné ukazatele rozpočtu, a to neinvestiční příspěvek na činnost 
IPR v celkové výši 337 000 tis� Kč� Limit počtu zaměstnanců byl stanoven 
na 249,5 přepočtených osob, limit prostředků na platy byl stanoven ve výši 
148 311,8 tis� Kč a odpisový plán byl stanoven s limitem ve výši 17 167,6 tis� Kč� 
Během roku byly provedeny úpravy, kterými se celkový rozpočet snížil na 
336 750 tis� Kč a limit prostředků na platy se zvýšil na 152 801,7 tis� Kč� Skutečný 
přepočtený stav zaměstnanců činil 215,7 osob� Ostatní osobní náklady na dohody 
konané mimo pracovní poměr činily 11 076,8 tis� Kč�
IPR dále hospodařil s účelovými neinvestičními prostředky, a to na akci Koncertní 
sál ve výši 4 627,1 tis� Kč či Studii Kyje–Hloubětín v částce 263,8 tis� Kč� Na projekt 
Participace ostrova Štvanice bylo použito 261,1 tis� Kč, na Participativní plánování 
byla realizována částka 3 045 tis� Kč� Dále byly čerpány neinvestiční účelové 
prostředky na VVÚRÚ plánovací dokumentace SEA ve výši 3 706,5 tis� Kč, projekt 
Kampus Dejvice ve výši 991,6 tis� Kč, Koncepční studii Baba a okolí v částce 
442,9 tis� Kč� Dále na projekt Vrchlického sady v částce 116,3 tis� Kč, Tvorbu zásad pro 
výstavbu a údržbu stromořadí ve výši 522,4 tis� Kč, Olšanská s částkou 103,8 tis� Kč, 
Architektonicko-urbanistická analýza s částkou 480 tis� Kč, Dopravní studie Nový 
Sedlec ve výši 786,5 tis� Kč, Katalog doporučených prvků s částkou 402,2 tis� Kč, 
Pražské stavební předpisy o celkové výši 64,2 tis� Kč, Urbanistická studie Jarovská 
třída v částce 1 952,7 tis� Kč, Povltavská promenáda s částkou 301,3 tis� Kč a Územně 
plánovací koncepce ve výši 1 765 tis� Kč�
IPR se podílí na projektech financovaných nebo spolufinancovaných z grantových 
programů nebo financovaných ze státního rozpočtu� Z Operačního programu 
Praha – Pól růstu ČR je financován projekt Lokalizační data mobilních operátorů 
pro plánování města, z nějž se v roce 2021 využilo 42 768,3 tis� Kč, dále projekt 
Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města 
s minimalizovanými nároky na údržbu, který v roce 2021 využil 2 794,8 tis� Kč� 
Financování u těchto projektů je následující: podpora z EFRR ve výši 50 %, podpora 
z rozpočtu Magistrátu hl� m� Prahy ve výši 40 % a vlastní podíl ve výši 10 %� 
V roce 2021 byl nastartován projekt Příměstský park jako nástroj pro snižování 
dopadů klimatické změny� Financován je z programu Životní prostředí, ekosystémy 
a změna klimatu, podporovaného Norskými fondy 2014–2021� Na tento projekt bylo 
vyčerpáno 232,5 tis� Kč� Dále pokračoval projekt UNaLAB, který je realizován od roku 
2017 a bude dokončen v roce 2022� Na tuto akci bylo dosud použito 768 tis� Kč�
IPR se dále podílí na dvou projektech finančně podpořených Technologickou 
agenturou ČR� První projekt odstartoval v roce 2020 a nese název Modely oceňování 
veřejných statků pro účely prostorového plánování v Praze� Dosud na něj bylo 
využito 701,7 tis� Kč� Nově byl zahájen také projekt Interpretace aspektů krajiny 
prostřednictvím humanitních a uměleckých věd� Na tuto činnost bylo v roce 
2021 využito dotace ve výši 126,2 tis� Kč� 

Investice jsou financovány buď účelovou dotací od hl� m� Prahy, nebo finančně kryty 
z investičního fondu� V rozpočtu IPR byly ponechány finanční prostředky přidělené 
Zastupitelstvem hl� m� Prahy na investiční akce v předešlém roce 2020� Jedná se 
o akce, které nebyly v roce 2020 dokončeny a jejich realizace plynule pokračovala 
i v roce 2021� Jde o následující projekty: Vítězné náměstí – 2 773 tis� Kč, Příměstský 
park Soutok – tento projekt nebyl v roce 2021 čerpán� Dále se jedná o projekty 
Celková přestavba Císařského ostrova: revitalizace a protipovodňová ochrana 
– 3 190 tis� Kč, Koncertní sál – 2 575,5 tis� Kč, Nové prvky pražského mobiliáře – 
7,3 tis� Kč, Areál Emauzy – rekonstrukce – 3 186,5 tis� Kč, Mobilní aplikace a nové 
technologie – 125 tis� Kč�
Nově byly institutu zadány úkoly a přiděleny finanční prostředky na následující 
projekty: Celková přestavba Císařského ostrova: revitalizace a protipovodňová 
ochrana – 2 380,3 tis� Kč, Koncertní sál – 5 220,2 tis� Kč, Letenský muzejní distrikt – 
236,8 tis� Kč, Koncepce Rohan, Libeňský ostrov, Studie Parku Maniny – 2 311,7 tis� Kč, 
Areál Emauzy: rekonstrukce – 1 433 tis� Kč�
Z investičního fondu byly finanční prostředky použity na technické vybavení, 
rozšíření a upgrade diskových polí, webové stránky IPR, interiérové úpravy CAMPu, 
evidenci územních řízení, intervenci na Václavském náměstí, přestavbu objektu 
Jehněčí dvůr, výstavu Nákladové nádraží Žižkov, dále na software a webové stránky 
pro CAMP a technické vybavení� Celkově bylo vynaloženo 9 919,7 tis� Kč� 
Kromě hlavní činnosti provádí IPR také vedlejší hospodářskou činnost� V rámci 
této doplňkové činnosti jsou pronajímány některé prostory institutu (především 
v CAMPu)� Náklady na tuto činnost činily v roce 2021 celkem 228,9 tis� Kč a výnosy 
byly 304,3 tis� Kč�    
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IPR v číslech  
Veřejné zakázky

395

17
záměrů s veřejnými zakázkami malého rozsahu  
od 1 000 001 Kč do 2 000 000 Kč (bez DPH)

7
záměrů s hodnotou vyšší než 2 000 000 Kč

veřejných zakázek

231

23

38
záměrů s veřejnými zakázkami malého rozsahu  

od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč (bez DPH) 

záměrů s veřejnými zakázkami  
malého rozsahu do 500 000 Kč (bez DPH)

záměrů s případy s příjmem  
do rozpočtu či bez vlivu na rozpočet
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Zkratky

AUA  – architektonicko-urbanistická analýza

AVE – Advertising value equivalent

AZÚR – aktualizace zásad územního rozvoje

B + R – Bike and Ride

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CAMP – Centrum architektury a městského plánování

ČAKA – Česká asociace pro krajinářskou architekturu

ČKA – Česká komora architektů

DPČ – dohoda o pracovní činnosti

DPP – Dopravní podnik hlavního města Prahy

FA ČVUT – Fakulta architektury Českého vysokého učení technického

GR – gremiální rada

HDV – hospodaření s dešťovou vodou

HMP – hlavní město Praha

HOM – odbor hospodaření s majetkem

HPP – hlavní pracovní poměr

INV MHMP – Odbor investic Magistrátu hlavního města Prahy

IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

ITI – integrované územní investice

JDMP – jednotná digitální mapa Prahy

KMK – Kancelář městského investora

MD – mateřská dovolená

MHD – městská hromadná doprava

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

P + R – Park and Ride

PKC – Pražské kulturní centrum

PPP – Public Private Partnership

PPR – Pražská památková rezervace

PR – public relations

PSP – Pražské stavební předpisy

RD – rodičovská dovolená

RHMP – Rada hlavního města Prahy

RIS  – regionální inovační strategie

SZKT – Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

SŽDC – Správa železnic

TA ČR – Technologická agentura ČR

TSK – Technická správa komunikací

ÚAP – územně analytické podklady

ÚRM – Útvar rozvoje hlavního města Prahy

ÚSES – územní systém ekologické stability

ÚSO – úplné střední odborné (vzdělání)

VRÚ – velká rozvojová území

VVURU – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ZÁKOS – základní komunikační systém

ZHMP – Zastupitelstvo hlavního města Prahy

ZÚR – zásady územního rozvoje
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