
Případová studie

LETENSKÝ MUZEJNÍ DISTRIKT, PRAHA 7

Projekt úpravy veřejného prostoru v oblasti Národního technického a Národního
zemědělského muzea. Současný stav vymezeného území neodpovídá svému významu. Obě
ulice svým velkorysým šířkovým založením a vzhledem k umístění množství důležitých
budov, stejně jako plochy kolem muzeí republikového významu, mají potenciál
transformace na přívětivější a více reprezentativní veřejné prostory. Místo nese velké
dopravní zatížení tranzitní dopravou směřující ulicí Korunovační k Letenskému tunelu v
ulici Nad Štolou. Celé řešené území včetně bezprostředního okolí muzeí je zatíženo
parkováním. Povrchy komunikací, stav zeleně i poduličních sítí jsou v dlouhodobě
zanedbaném stavu.

Účelem projektu je celkové zlepšení estetiky uličního interiéru, posílení komfortu pro
nemotorovou dopravu a koordinace investičních záměrů v řešené oblasti. Záměrem je též v
rámci pilotního participativního projektu zlepšení schopností úřadu v komunikaci s
veřejností a osvojení si nových postupů v oblasti participace. Projekt otevírá diskusi s
veřejností na téma přístupů k obnovám stromořadí.
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Řešené území

1. KLÍČOVÁ FAKTA A ÚDAJE

● Umístění: MČ Praha 7
● Oblast projektu: Veřejný prostor v okolí Národního technického muzea a Národního

zemědělského muzea a ulic Nad Štolou a Korunovační
● Datum participativního procesu: 2020-2022
● Rozpočet participativního procesu: Okolo 300.000,-
● Rozsah zapojení: Přes 20 klíčových aktérů, 150 lidí nad pocitovou mapou, 30 lidí při

komentovaných prohlídkách
● Web projektu:

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-
s-nami/letensky-muzejni-distrikt/
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2. KLÍČOVÍ AKTÉŘI A ROLE

Vlastník projektu:
● Úřad MČ Praha 7 - projekt koncepční studie zaměřující se na ulici Korunovační.
● Magistrát hlavního města Prahy - projekt urbanisticko-architektonické soutěže

zaměřující se na oblast ulice Nad Štolou a Muzeí.

Dodavatel participativního procesu:
● Participace ulice Korunovační byla zajištěna MČ Prahou 7
● Participace pro oblast ulic Nad Štolou a Muzejní byla zajištěna ve spolupráci MČ

Praha 7 s externím dodavatelem MAKAI atelier

Partneři:
● Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

Další klíčoví aktéři zapojeni do procesu:

● V rámci MČ Praha 7:
○ Zástupci vybraných odborů MČ

● Vybraní zástupci organizací hl. m. Prahy (dle tematického zaměření)
● Komunitní aktéři
● Tematicky vybraní zástupci místních organizací

Cílové skupiny participativního procesu:
● Obyvatelé okolí
● Návštěvníci muzeí
● Žáci, rodiče a zaměstnanci gymnázia, základní školy a mateřských škol
● Rodiče s dětmi
● Široká veřejnost - návštěvníci parku (senioři, rodiče s dětmi, organizovaní i

neorganizovaní sportovci, pejskaři aj.)
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3. POPIS PROJEKTU

● Cíl participativního procesu

Cílem participativního procesu je připravit 1) koncepční studii pro oblast ulice Korunovační
a 2) urbanisticko-architektonickou soutěž pro oblast ulice nad Štolou a Muzeí s ohledem na
potřeby uživatelů prostoru.

● Participativní proces

Fáze 1: Přípravná fáze (září 2020 – leden 2021)
● Mapování aktérů
● Vymezení území
● Přípravné schůzky s klíčovými aktéry

Fáze 2: Zapojení zpracovatelů (leden – únor 2021)
● Zajištění zpracovatele koncepční studie Korunovační a zpracovatele aktualizace

dendrologického posudku Korunovační
● Oba zpracovatelé se účastní participačních procesů

Fáze 3: Zveřejnění projektu (únor – březen 2021)
● Tisková zpráva
● Web MČP7 Letenský muzejní distrikt | Praha 7

○ Součástí video upoutávka (namísto nerealizované procházky pro veřejnost) a
anketa – online i tištěná verze

Fáze 4: Anketa + dendrologický posudek (březen 2021)
● Článek o probíhající anketě v březnovém Hobuletu (měsíčník MČ P7)
● Anketa “Společně po Letné” a článek na webových stránkách MČ
● Vyhodnocení ankety “Společně po Letné”
● Zpracování dendrologického posudku a návrhu koncepční studie pro ulici

Korunovační
● Příprava participace na obnovu stromořadí - schůzky s aktéry, kteří mají rozhodující

hlas (památkáři, TSK - vlastníci stromů), schválení návrhu realizovatelných variant
obnovy stromořadí

4

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-s-nami/letensky-muzejni-distrikt/
https://www.praha7.cz/prijemne-a-pohodlne-z-parku-do-parku-planujte-s-nami-letensky-muzejni-distrikt/
http://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-s-nami/letensky-muzejni-distrikt/spolecne-po-letne-vysledky-ankety/


Fáze 5: Participace zaměřená na oblast Korunovační (duben – květen 2021)

● První participace – téma obnova stromořadí v Korunovační
○ Ideálně veřejná vycházka s odborníkem, který bude mít k dispozici

dendrologický posudek + následná debata
● Druhá participace – připomínkování návrhu koncepční studie Korunovační

○ Součástí samostatná participace s žáky a učiteli ZŠ Korunovační - zapojení
studenstského zastupitelstva

Fáze 6: Představení návrhu studie veřejnosti (červen 2021)
● Výsledný návrh studie Korunovační představen veřejnosti - formou procházky,

koncepční studie jako podklad pro architektonickou soutěž na Muzejní distrikt
● Zveřejnění videoupoutávky Letenský muzejní distrikt

Fáze 7: Participace zaměřující se na oblast muzejního distriktu (říjen 2021)
Participace zaměřující se na oblast muzejního distriktu, která byla zajištěna externím
dodavatelem MAKAI ateliér v úzké spolupráci s MČ P7 a IPR Praha.

Aktivity:
● Plánovací kontejner (11.-17.10. 2021):

○ 150 návštěvníků z řad široké veřejnosti
○ Práce s pocitovou mapou
○ Přítomní vždy zástupci koordinátorů participativního plánování, zástupců

IPR Praha a odboru rozvoje a péče o veřejný prostor MČ P7
● Dvě komentované procházky oblasti pro veřejnost (12. a 17.10.2021)

○ cca 30 účastníků z řad veřejnosti (i za velmi nepříznivého počasí)
● Analýza klíčových aktérů (NTM, NZM, LTC, Gymnázium Nad Štolou, Výletná, MŠ Nad

Štolou, Ekoškolka Rozárka, Ministerstvo vnitra), kteří vyplynuli z participační
aktivity - hloubkové rozhovory a analýzy dokumentů (webové stránky, výroční
zprávy)

● Příprava zadání soutěže

Fáze 8: Závěrečná fáze (listopad 2021- leden 2022)
● Analýza klíčových aktérů (Gymnázium Nad Štolou, LTC, Výletná, MŠ Nad Štolou,

Ekoškolka Rozárka, Výletná, Záletná, Letka), kteří vyplynuli z participační aktivity -
hloubkové rozhovory s klíčovými aktéry
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● Jednání ORVP, ODO, ÚMČ P7 OŽP, se zpracovateli zadání soutěže
● Zpracování závěrečné zprávy z participace

Prosinec 2021
● Prezentace návrhu zadání Komisi rozvoje, projednávání zadání, připomínky členů

komise

Leden 2022
● Projednávání dílčích částí podmínek v zadání soutěže s PP a.s., projednávání zadání

soutěže (JŘBÚ), ÚMČP7 ODO
● Příprava a konání kulatého stolu se zástupci Gymnázia Nad Štolou, NZM -

předprostor

Fáze 9: Ukončení projektu (únor 2022)
Ukončení projektu:

A. Odevzdáním koncepční studie Korunovační, která bude schválena RMČP7,
následně RHMP, RHMP schválí též její závaznost pro odbory MHMP při
výkonu samostatné působnosti hl. m. Prahy, pro příspěvkové organizace a
akciové společnosti s majetkovým podílem hl. m. Prahy čerpající finance z
rozpočtu hl. města Prahy, které se aktivně podílejí na správě, údržbě a tvorbě
veřejných prostranství.

B. Zajištěním organizace a připravením zadání urbanisticko-architektonické
soutěže na okolí Muzeí a ulici Nad Štolou, které bude schváleno RHMP, včetně
schválení následného postupu po ukončení soutěže (dopracování vítězného
návrhu a zpracování návazné dokumentace, schválení realizace revitalizace
veřejných prostranství dle této dokumentace a zajištění jejího financování.

Použité nástroje pro zapojení veřejnosti a klíčových aktérů
● Sběr dat:

○ Dotazník
○ Video upoutávka
○ Anketa
○ Plánovací kontejner
○ Diskuze s klíčovými aktéry-komunitami
○ Pocitová mapa
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○ Flipchart
○ Komentovaná procházka
○ Hloubkový rozhovor
○ Kulaté stoly s klíčovými aktéry

● Komunikační nástroje:

○ Web MČ
○ Sociální sítě (facebook: MČ, Letenská parta, Letna Praha 7, Letenská parta

bez cenzury, Naše Praha 7)
○ Mobilní rozhlas (Munipolis)
○ Radniční zpravodaj Hobulet
○ Pražská média

4. ZÁVĚRY

Výstupy participativního procesu

➔ Výstup 1: Jednotlivá shrnutí z přípravných schůzek a doporučení aktérů, zápisy z
kulatých stolů s klíčovými aktéry

➔ Výstup 2: Kontaktní listina – seznam klíčových aktérů
➔ Výstup 3: Tabulka komunit
➔ Výstup 4: Videoupoutávka
➔ Výstup 5: Anketa a její výsledky
➔ Výstup 6: Plánovací “participační” kontejner a výstupy z něho
➔ Výstup 7: Pocitová mapa, flipchart
➔ Výstup 8: 2 komentované procházky územím a výstupy z nich
➔ Výstup 9: Závěrečná zpráva z participačních aktivit, shrnutí od externího dodavatele
➔ Výstup 10: Dendrologický posudek pro ulici Korunovační
➔ Výstup 11: Koncepční studie pro ulici Korunovační
➔ Výstup 12: Zadání pro urbanisticko-architektonickou soutěž pro oblast Muzea - Nad

Štolou

Výsledky participativního procesu

● Hotová koncepční studie pro oblast ulice Korunovační, zahrnující potřeby obyvatel a
uživatelů prostoru
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● Kvalitně připravená urbanisticko-architektonická soutěž, beroucí v potaz specifický
kontext daného prostoru a potřeby jeho uživatelů a klíčových aktérů

● Dobře připravená budoucí přeměna oblasti, která zajistí propojenost území, bude
dobře fungující i esteticky pěkná

● Posílení důvěry občanů v úřad MČ i politickou reprezentaci
● Zvýšené povědomí veřejnosti o procesu přeměny veřejného prostranství

Omezení
● Omezené lidské zdroje na pozici koordinátora participativního plánování v rámci

ÚMČ P7 v období 9-12/2020 a v období 7-9/2021
● Epidemiologická situace, která měla vliv na možné participativní aktivity a změny v

harmonogramu

Kontaktní informace

MgA. Tereza Nováková

Koordinátorka participace

Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor

e-mail: NovakovaT@Praha7.cz

mobil: 776 069 138

kancelář č. 7.07

Městská část Praha 7

U Průhonu 38

170 00 Praha 7

www.praha7.cz + facebook

Vytvořeno ve spolupráci s Participation Factory.
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Další ilustrace
Příklady výstupních infografik a map

Řešené území v oblasti muzeí, leden 2022
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Leták na participační aktivitu - plánovací kontejner
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