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Představujeme vám koncepční studii rekonstrukce horní 
úrovně Dvořákova nábřeží – Na Františku. Návrh byl 
zpracován také na základě zjišťování potřeb uživatelů 
nábřeží. Více o zapojení veřejnosti do procesu plánování 
najdete na opačné straně panelu.

Smyslem koncepční studie je definovat 
společnou vizi zkvalitnění veřejných prostranství 
Dvořákova nábřeží - Na Františku. Cílem návrhu je navrátit 
tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen 
jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou 
atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství 
mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Impulzem pořízení 
koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, 
realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících 
několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. 
Ti se také stali partnery při společném formulování vize pro 
nábřeží. Koncepční studie bude společným podkladem pro 
navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů 
závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci 

probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje nábřeží 
a bezprostředně navazujících veřejných prostranství.

Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce a náměty 
k návrhu zasílejte do 11. dubna pomocí formuláře na 
www.spolupraze.cz/nafrantisku nebo nám je můžete sdělit 
na doprovodných akcích. Informace o doprovodných akcích 
najdete na panelu dole.
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Schéma dílčích projektů,
které jsou v koncepční studii koordinovány

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

Záměr byl jedním z impulzů 
k pořízení celostní koncepční 
studie zejména z důvodu množství 
témat, která musí být v tomto 
území řešena a na základě úzkého 
čistě technického pohledu je 
správně řešit nelze. Důvodem 
investice je nevyhovující technický 
stav komunikace, která byla 
poškozena povodněmi v letech 
2002 a 2013. Koncepční studie 
bude závazným podkladem 
pro projektovou dokumentaci 
tohoto záměru zejména v oblasti 
uspořádání veřejných prostranství. 
Klíčovým aktérem tohoto projektu 
je Technická správa komunikací hl. 
města Prahy.

KOMPLEXNÍ OBNOVA  
STROMOŘADÍ U NÁBŘEŽNÍ ZDI  

bude součástí projektu 
rekonstrukce komunikace, která 
je velkou příležitostí, jak obnovit 
toto celoměstsky významné 
stromořadí jako celek a zajistit 
stromům výrazně lepší podmínky 
pro zdravý růst, než mají dnes. 
Je to příležitost, jak vyměnit 
substrát v kořenovém prostoru 
nebo vyměnit stávající nepříliš 
odolné lípy za odolnější druh. 
Součástí projektu bude i plán péče 
o stromořadí, který by měl popsat 
parametry adekvátní profesionální 
péče o stromy a zajistit pro ni 
(zejména finanční) podmínky. 
To bude významný kvalitativní 
a systémový krok vpřed.

PODZEMNÍ GARÁŽE
U NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU 

Garáže by měly zajistit 
návštěvnické parkování především 
pro zdejší nemocnici, ale měly by 
také sloužit pro tu část návštěvníků 
nábřeží, která se neobejde 
bez auta. Podzemní parkování 
nahradí místa, která postupně 
zmizí z povrchu. Část kapacity 
by měla být vyhrazena pro car-
sharing. Podmínkou realizace je 
dobrá koordinace s rekonstrukcí 
komunikace. Investorem a hlavním 
partnerem projektu je městská část 
Praha 1. 

ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÁ

SOUTĚŽ NA PŘEDPOLÍ KLÁŠTERA 

Přítomnost zahrad je základní 
charakteristikou bloku kolem 
Anežského kláštera. V jedné ze 
samostatných zahrad je také velmi 
oblíbené sportoviště. Soutěžní 
návrh by měl uchopit celý blok 
zahrad a parku kolem kláštera 
jako jeden celek, v jehož rámci by 
měly být řešeny otevření a rozvoj 
sportoviště směrem k nábřeží, 
umístění kavárny i celkový 
krajinářský koncept, který bude 
reagovat na realizovanou koncepci 
zahrad kláštera. Klíčovými partnery 
jsou městská část 
Praha 1, které patří většina 
pozemků a sportoviště, a Národní 
galerie ČR v Anežském klášteře, 
jejíž budovy a pozemky z větší 
části tvoří zdejší identitu.

DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ
NÁPLAVKY A JEJÍ ZAPOJENÍ
DO KULTURNÍHO ŽIVOTA MĚSTA 

Jde o souběžný projekt iniciovaný 
na základě Koncepce pražských 
břehů (IPR Praha 2014), na 
který tato koncepční studie 
ideově navazuje. Změny se 
budou týkat úpravy dopravního 
režimu náplavky, doplnění 
vybavení (WC, městský mobiliář) 
a programu (například zapojení 
do celoměstských akcí typu 
Prague food festival). Klíčoví 
partneři projektu jsou správce 
náplavky Trade centre Praha, a. s., 
a jednotliví provozovatelé plavidel.

OKOLÍ HOTELU
INTERCONTINENTAL 
PRAGUE

V rámci soustavné péče o okolí 
hotelu bude v nejbližší době 
rekonstruována zapuštěná zahrada 
hotelu a prověřena možnost 
otevření stávající technické chodby 
ze zahrady na náplavku. Další úsilí 
směřuje k nalezení vhodné náplně 
prostranství před hotelem (směrem 
k centru) i širokých chodníků 
podél Pařížské a u nábřeží. Na 
úpravě chodníku a stromořadí 
má zájem také provozovatel 
sousedního hotelu President. 
Probíhají rozhovory o možnostech 
zapojení prostorů do projektu 
Kreativní Praha – KREP (iprpraha.
cz/krep). Hlavními partnery jsou 
provozovatelé hotelů ve spolupráci 
s městskou částí Praha 1.

OKOLÍ HOTELU
PRESIDENT 

Provozovatel hotelu chystá mimo 
investice do vzhledu budovy také 
úpravu prostranství v okolí hotelu. 
Jde zejména o zakrytí zásobovacího 
dvora a využití střechy jako 
terasy pro hotelovou restauraci 
a řešení předjezdu pro hosty. 
Terasa se stane součástí plácku 
mezi školou a hotelem, který by 
měl být při této příležitosti také 
zkultivován. V rámci úprav by měla 
být zajištěna kontinuita pěšího 
propojení podél fasády hotelu 
s Dušní ulicí. Hlavním partnerem je 
provozovatel hotelu ve spolupráci 
s Magistrátem hl. města Prahy.

REKONSTRUKCE
A ZPŘÍSTUPNĚNÍ
ZAHRAD ANEŽSKÉHO
KLÁŠTERA VEŘEJNOSTI 

Projekt je v realizaci a koncepční 
studie na něj ideově navazuje. 
Projekt zpřístupnění zahrad nově 
definuje prostorové vztahy v území 
z hlediska možností užívání, 
přístupnosti a prostupnosti: 
obnovuje historickou stopu malé 
Klášterské uličky, zpřístupňuje 
možnost projít skrz areál do 
Anežské, umožňuje zažít esenci 
atmosféry středověké klášterní 
zahrady, zvětšuje rozlohu veřejně 
přístupných pobytových ploch 
o dobrou polovinu. Projekt 
je klíčový pro identitu celého 
nábřeží Na Františku a - aby byl 
úspěšný - také podmiňuje řešení 
předpolí kláštera (parčík). Hlavním 
partnerem je Národní galerie ČR.

SOUTĚŽ NA OBNOVU
A NÁVRH NOVÝCH PRVKŮ
DROBNÉ ARCHITEKTURY
A VIZUÁLNÍ IDENTITY NÁBŘEŽÍ

Na nábřeží se nachází řada 
kvalitních prvků uměleckého 
řemesla a drobné architektury, 
jejichž role v prostoru by mohla 
být významnější než dnes. Jde 
například o gloriet limnigrafu 
(„hodiny“ na měření průtoku vody), 
propojovací schodiště k náplavce, 
kované tabulky pro označení místa, 
zábradlí atd. Cílem soutěže je najít 
způsob jejich obnovy jako součást 
silné vizuální identity nábřeží 
a prvků usnadňující orientaci 
v prostoru. Součástí by měl být 
i návrh na doplnění nových prvků, 
které nyní v území zřetelně chybí, 
jsou to například propojovací 
schodiště náplavky a Revoluční 
ulice (Štefánikova mostu) nebo 
objekt či instalace, které by 
dokázaly navést návštěvníky na 
nábřeží také z Pařížské ulice.
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rozsah řešeného území 
koncepční studie

rozsah řešeného území 
dílčího projektu

LEGENDA
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zde stojíte

Kde najdete další panely Kde se dozvíte víc:

29. 3. – 11. 4. 2016                                   www.iprpraha.cz/nafrantisku

9. 4. 2016 10:00 – 13:00         při diskusi s architekty - u panelu č.1

                                 (za deště na recepci Anežského kláštera)

9. 4. 2016 14:00 – 16:00         urbanistická procházka
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Úvod do procesu pořízení koncepční studie

Participační proces pořizování koncepční studie Dvořákova 
nábřeží / Na Františku je nástrojem, jak nalézt soulad 
mezi záměry jednotlivých aktérů působících na nábřeží, 
deklarovanými zájmy veřejnosti a prostorovými i jinými limity 
území. Zároveň je to příležitost k navázání spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry při vedení a realizaci dílčích projektů, 
ve kterých se jejich zájmy protínají a spolupráce je nezbytná 
k dosažení požadovaného výsledku a jeho udržitelnosti 
do budoucna. Některá témata ani nelze efektivně řešit 
samostatně, například témata týkající se péče, údržby, 
ostrahy a zajištění bezpečnosti, programu akcí nebo také 
záměry s územními přesahy. 

Hlavními aktéry Dvořákova nábřeží / Na Františku jsou 
instituce městského, národního i mezinárodního významu 
a jejich návštěvníci. Častými uživateli jsou domácí 
i zahraniční turisté a pasažéři výletních lodí kotvících 
na náplavce. Dále se zde pohybují rekreační chodci, 
sportovci, cyklisté a pochopitelně řidiči. Jelikož jde o oblast, 
která se vyznačuje absencí rezidentů, relativně nízkým 
počtem přímých aktérů, zvolili jsme kombinaci různých 
kvalitativních a kvantitativních participačních nástrojů.

VLASTNÍKY A SPRÁVCE BUDOV 
A POZEMKŮ NA NÁBŘEŽÍ, MÍSTNÍ 
SPOLKY A ORGANIZACE

OBČANY

ZAINTERESTOVANÉ 
ORGANIZACE VEŘEJNÉ 
SPRÁVY

strukturovaných
rozhovorů 7 2 kulaté

stoly 

rozhovorů
v terénu

online
dotazníků226

10+
100
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2
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Čeho si lidé na nábřeží cení? 

→    Kontakt s řekou

→    Výhledy na letnou a pražský hrad

→    Historické dědictví, atmosféru starého města

→    Klid, prostor, kterým se dá projít, aniž by 
 člověk narazil na davy lidí 

→   Velkorysý prostor, monumentální architektura

→    Blízkost centra

→   Anežský klášter, sportoviště na františku

Co lidem na nábřeží vadí?

→    Není důvodd tam jít, slabé povědomí o nábřeží

→    Nedostatek sportovních, kulturních akcí

→    Nedostatek zázemí a míst na posezení

→    Špatný stav zeleně a veřejných prostranství

→    Péče a úklid veřejných prostranství

→    Vysoký provoz automobilové dopravy

→    Hlučná a rychlá doprava

→     Špatný stav povrchů na nábřeží 

→    Nekoordinovaně parkující auta (i na náplavce)

→    Málo bezpečných přechodů přes ulici

→   Izolované nábřeží, náplavka

Co by si lidé na nábřeží přáli?

→    Více programu, kulturních, sportovních akcí   
 vysoké kvality a dostupné ceny i pro pražany

→    Aby zůstalo klidnější než rašínovo nábřeží

→    Zklidnit automobilovou dopravu 

→    Více prostoru pro pěší

→    Vytvořit neformální odpočinková 
 místa s lavičkami

→    Zlepšit provázanost nábřeží 
 od pařížské a revoluční

→    Zlepšit přístup k vodě

→    Bezpečnou a komfortní cyklostezku

→    Více zeleně, péči o tu stávající

→    Upravený a bezpečný park před národní galerií

Které aktéry na nábřeží jsme kromě širší 
veřejnosti do plánování zapojili?

HOTEL
INTERCONTINENTAL ZŠ CURIE

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU

JEDNOTLIVÍ MAJITELÉ LODÍ

HOTEL PRESIDENT TRADE CENTRE PRAHA
SPRÁVCE NÁPLAVKY

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ NA
FRANTIŠKU

ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

NÁRODNÍ
GALERIE ČR

TECHNICKÁ SPRÁVA
KOMUNIKACÍ HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

DÁLE PAK
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA
POLICIE ČR
PRAHA ČÍSLO 1

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ PRAHA

současný stav 
ulice 

oslovili jsme:

1



Co si představíte, když se řekne
Dvořákovo nábřeží – Na Františku?

Participační proces se skupinami užívatelů 

1. Zjišťování potřeb veřejnosti

Kulatý stůl

Rozhovory v terénu

Vlastníci a správci budov a pozemků, místní spolky, organizace  
Individuální rozhovory

Občané, návštevníci nábřeží
Online dotazník
Obyvatelé Prahy

3. Veřejná konzultace návrhu

Kulatý stůl už i se zainteresovanými 
orgány státní správy

2. Návrh studie

3 oboustranní panely na nábřeží

4. Finální studie
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NOVÝ
VSTUP

VSTUP

POUTAČ
NOVÝ
VSTUP

BU
SBU
S

ponechat stávající
pozici a uspořádání zastávky

P

P

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

P

P

P

reklamní
rondel

ponechat stávající mozaiku
(případně předláždit)

BUS

BUS

Doplněné
schodiště
na most

výjezd

vjezd

vstup garáže

odstavná plocha
pro sanitky

chodníkový přejezd
(není komunikace)

Pěší zóna s povoleným
vjezdem zásobování
a cyklistů (od 2016)

plot, skrz který je vidět

drobný vodní prvek

nová kavárna
(zahradní restaurace)

ostrůvek,  povrch  o 6 cm výše oproti jízdnímu pruhu, zkosené obruby

dřevěné
schody
(objekt)

nepochozí
vegetace
(hloh, břečťan, trsy...)

odbočovací pruh (v úrovni)

schodiště
výtah

(nezakrytý)
vstup garáže

SLUŽ.
VSTUP

n. sedací mobiliář

obrys podzemních garáží
obrys podzemních garáží

LIMNIGRAF

KAVÁRNA
NOVÝ VSTUP
NA HŘIŠTĚ

OBNOVENÝ
VSTUP
DO ZAHRADY

OBNOVENÁ MALÁ
KLÁŠTERSKÁ

Doplněné
schodiště
na most

sanitka
JIP

do
areálu

Právnická fakulta UK

hotel
InterContinental
Prague

ZŠ Curie

Kostel sv. Šimona
a Judy

hotel President

nemocnice Na Františku

prostorový nápis

"Nemocnice Na Františku"

Anežský klášter
Národní galerie ČR

Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR

OBNOVENÝ ÚSEK ULICE NA FRANTIŠKU

Pěší zóna s povoleným
vjezdem zásobování
a cyklistů (od 2016)

(nezakrytý)
vstup garáže

objekt*/
instalace*

objekt*/
instalace*

tento prostor bude kultivován
v rámci samostatné investiční
úprav okolí hotelu
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Představujeme vám koncepční studii rekonstrukce horní 
úrovně Dvořákova nábřeží – Na Františku. Návrh byl 
zpracován také na základě zjišťování potřeb uživatelů 
nábřeží. Více o zapojení veřejnosti do procesu plánování 
najdete na opačné straně panelu.

Smyslem koncepční studie je definovat 
společnou vizi zkvalitnění veřejných prostranství 
Dvořákova nábřeží - Na Františku. Cílem návrhu je navrátit 
tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen 
jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou 
atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství 
mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Impulzem pořízení 
koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, 
realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících 
několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. 
Ti se také stali partnery při společném formulování vize pro 
nábřeží. Koncepční studie bude společným podkladem pro 
navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů 
závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci 

probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje nábřeží 
a bezprostředně navazujících veřejných prostranství.

Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce a náměty 
k návrhu zasílejte do 11. dubna pomocí formuláře na 
www.spolupraze.cz/nafrantisku nebo nám je můžete sdělit 
na doprovodných akcích. Informace o doprovodných akcích 
najdete na panelu dole.

předpolí nemocnice Na Františku
POVRCH VOZOVKY

Navrhujeme povrch dlážděný 
žulovou kostkou s pečlivým 
řemeslným provedením 
skladebných detailů, a to zejména 
z důvodu, že takový povrch 
podporuje hlavní hodnotu místa: 
historii a kvalitní řemeslo. 
Dlážděný povrch se díky 
zasakování a vypařování vody 
v létě nerozpálí tolik jako povrch 
nepropustný. Nadto jde o vhodné 
opatření přirozeného zpomalení 
rychlosti průjezdu,  tím i zvýšení 
bezpečnosti přecházejících. Úprava 
povrchu kostek a jejich skladba 
bude volena s ohledem na co 
nejhladší pojezd. 

Městská část Praha 1 naopak 
podporuje asfaltový povrch 
komunikace, zejména z důvodu 
snazší údržby, nižší hlučnosti 
a menší prašnosti.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
ULIČNÍHO PROFILU

Šířka jízdních pruhů bude na rozdíl 
od současnosti splňovat platné 
normy, ale počet pruhů se sníží 
o jeden na tři. Prostřední pruh 
bude sloužit k odbočení vlevo 
a k umístění ochranných ostrůvků 
přechodů pro chodce, oba krajní 
budou průběžné. Tím by měla 
klesnout relativní rychlost provozu 
(nebude možné předjíždět) a tím 
i hlučnost. 

PODZEMNÍ GARÁŽE

U NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Garáže jsou projektem městské 
části a měly by zajistit 
návštěvnické parkování především 
pro Nemocnici Na Františku. 
Část kapacit by ale také měla 
sloužit jako náhrada míst, která 
postupně zmizí z povrchu, ale 
také pro městský systém sdílení 
aut. V rámci této studie jsou 
koordinovány polohy vstupů 
a vynechaných stání pro kořenový 
prostor stromořadí před nemocnicí.

OBNOVA STROMOŘADÍ A LEPŠÍ 
PODMÍNKY PRO STROMY

Novým uspořádáním uličního 
profilu bude možné rozšířit 

chodník o 50 cm a tím získat 
více prostoru pro stromy a lépe 

je tak ochránit před špínou a solí 
stříkající od kol. Stromy budou na 

rozdíl od stávajícího nezpevněného 
pásu umístěny v rabátkách a plocha 

mezi nimi bude dodlážděna 
pražskou mozaikou. 

NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE

Navrhujeme nový přechod pro 
chodce, který spojí ulici Dušní 
a schodiště dolů na náplavku. 
Společně s úpravami chystanými 
v rámci koordinovaného projektu 
úprav okolí hotelu President tak 
nově vznikne nepřerušovaná 
a bezpečná pěší vazba od škol 

v Dušní až na náplavku.

PŘEDPOLÍ NEMOCNICE NA
FRANTIŠKU

Nová úprava předpolí nemocnice 
zlepšuje její obslužnost nejen 
pro sanitky, ale i pro osobní 
vozy taxislužby či návštěvníků 

(krátkodobá a vyhrazená stání).

 

PŘESUN AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY

Zastávka MHD „Na Františku“ ve 
směru z města je přesunuta o 80 
metrů blíž k nemocnici, čímž se 
usnadní dostupnost nemocnice 
prostředky MHD. Zastávka 
v opačném směru zůstává na svém 
(vyhovujícím) místě. 

Předpolí hotelů InterContinental a President

návrh řešení 
rekonstrukce ulice



REKONSTRUKCE
A ZPŘÍSTUPNĚNÍ
ZAHRAD ANEŽSKÉHO
KLÁŠTERA VEŘEJNOSTI 

Projekt je v realizaci a koncepční 
studie na něj ideově navazuje. 
Projekt zpřístupnění zahrad nově 
definuje prostorové vztahy v 
území z hlediska možností užívání, 
přístupnosti a prostupnosti: 
obnovuje historickou stopu malé 
Klášterské uličky, zpřístupňuje 
možnost projít skrz areál do 
Anežské, umožňuje zažít esenci 
atmosféry středověké klášterní 
zahrady, zvětšuje rozlohu veřejně 
přístupných pobytových ploch o 
dobrou polovinu. Projekt je klíčový 
pro identitu celého nábřeží Na 
Františku a - aby byl úspěšný - také 
podmiňuje řešení předpolí kláštera 
(parčík). Hlavním partnerem je 
Národní galerie ČR.

ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÁ

SOUTĚŽ NA PŘEDPOLÍ KLÁŠTERA 

Přítomnost zahrad je základní 
charakteristikou bloku kolem 
Anežského kláštera. V jedné ze 
samostatných zahrad je také velmi 
oblíbené sportoviště. Soutěžní 
návrh by měl uchopit celý blok 
zahrad a parku kolem kláštera 
jako jeden celek, v jehož rámci 
by měly být řešeny otevření a 
rozvoj sportoviště směrem k 
nábřeží, umístění kavárny i celkový 
krajinářský koncept, který bude 
reagovat na realizovanou koncepci 
zahrad kláštera. Klíčovými 
partnery jsou městská část Praha 
1, které patří většina pozemků a 
sportoviště, a Národní galerie ČR v 
Anežském klášteře, jejíž budovy a 
pozemky z větší části tvoří zdejší 
identitu.

SOUTĚŽ NA OBNOVU
A NÁVRH NOVÝCH PRVKŮ
DROBNÉ ARCHITEKTURY
A VIZUÁLNÍ IDENTITY NÁBŘEŽÍ

Na nábřeží se nachází řada 
kvalitních prvků uměleckého 
řemesla a drobné architektury, 
jejichž role v prostoru by mohla 
být významnější než dnes. Jde 
například o gloriet limnigrafu 
(„hodiny“ na měření průtoku vody), 
propojovací schodiště k náplavce, 
kované tabulky pro označení místa, 
zábradlí atd. Cílem soutěže je najít 
způsob jejich obnovy jako součást 
silné vizuální identity nábřeží 
a prvků usnadňující orientaci v 
prostoru. Součástí by měl být i 
návrh na doplnění nových prvků, 
které nyní v území zřetelně chybí, 
jsou to například propojovací 
schodiště náplavky a Revoluční 
ulice (Štefánikova mostu) nebo 
objekt či instalace, které by 
dokázaly navést návštěvníky na 
nábřeží také z Pařížské ulice.
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zde stojíte

Kde najdete další panely

Schéma dílčích záměrů (více informací na panelu č. 1)

1. rozsah koncepční studie 
2. rekonstrukce komunikace 
3. obnova stromořadí 
4. podzemní garáže Na Františku 
5. prvky drobné architektury (soutěž)
6. vybavení a program náplavky 
7. okolí hotelu InterContinental Prague 
8. okolí hotelu President 
9. předpolí Anežského kláštera a hřiště (soutěž) 
10. zpřístupnění zahrad Anežského kláštera

1 2

7 8 9 10

5 5

55

3 4 6
Kde se dozvíte víc:

29. 3. – 11. 4. 2016                                   www.iprpraha.cz/nafrantisku

9. 4. 2016 10:00 – 13:00         při diskusi s architekty - u panelu č.1

                                 (za deště na recepci Anežského kláštera)

9. 4. 2016 14:00 – 16:00         urbanistická procházka
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Úvod do procesu pořízení koncepční studie

Participační proces pořizování koncepční studie Dvořákova 
nábřeží / Na Františku je nástrojem, jak nalézt soulad 
mezi záměry jednotlivých aktérů působících na nábřeží, 
deklarovanými zájmy veřejnosti a prostorovými i jinými limity 
území. Zároveň je to příležitost k navázání spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry při vedení a realizaci dílčích projektů, 
ve kterých se jejich zájmy protínají a spolupráce je nezbytná 
k dosažení požadovaného výsledku a jeho udržitelnosti 
do budoucna. Některá témata ani nelze efektivně řešit 
samostatně, například témata týkající se péče, údržby, 
ostrahy a zajištění bezpečnosti, programu akcí nebo také 
záměry s územními přesahy. 

Hlavními aktéry Dvořákova nábřeží / Na Františku jsou 
instituce městského, národního i mezinárodního významu 
a jejich návštěvníci. Častými uživateli jsou domácí 
i zahraniční turisté a pasažéři výletních lodí kotvících 
na náplavce. Dále se zde pohybují rekreační chodci, 
sportovci, cyklisté a pochopitelně řidiči. Jelikož jde o oblast, 
která se vyznačuje absencí rezidentů, relativně nízkým 
počtem přímých aktérů, zvolili jsme kombinaci různých 
kvalitativních a kvantitativních participačních nástrojů.

VLASTNÍKY A SPRÁVCE BUDOV 
A POZEMKŮ NA NÁBŘEŽÍ, MÍSTNÍ 
SPOLKY A ORGANIZACE

OBČANY

ZAINTERESTOVANÉ 
ORGANIZACE VEŘEJNÉ 
SPRÁVY

strukturovaných
rozhovorů 7 2 kulaté

stoly 

rozhovorů
v terénu

online
dotazníků226

10+
100

1

2

3

Čeho si lidé na nábřeží cení? 

→  Kontakt s řekou

→  Výhledy na Letnou a Pražský hrad

→  Historické dědictví, atmosféra Starého Města

→  Klid, prostor, kterým se dá projít, aniž by člověk narazil na davy lidí 

→  Velkorysý prostor, monumentální architektura

→  Blízkost centra

→  Anežský klášter, sportoviště Na Františku

→  Život, který na ulici vnášejí žáci ZŠ Curie.

Co lidem na nábřeží vadí?

→  Není důvod tam jít, slabé povědomí o nábřeží

→  Příliš mnoho komerčních lodí bránících v přístupu k vodě

→  Vysoký provoz automobilové dopravy

→  Hluk, emise z dopravy

→  Špatný stav povrchů na nábřeží 

→  Nekoordinovaně parkující auta (i na náplavce)

→  Není přechod na druhé schodiště na náplavku (oproti hotelu President)

→  Izolované nábřeží, náplavka

→  Pustý, nevlídný prostor mezi hotelem President a ZŠ Curie

→  Nedostatek zázemí a míst k posezení v prostoru mezi 
     hotelem InterContinental a nábřežím

Co by si lidé na nábřeží přáli?

→  Více programů, kulturních a sportovních akcí vysoké kvality 
     a dostupné ceny i pro Pražany

→  Zklidnit automobilovou dopravu 

→  Více prostoru pro pěší

→  Vytvořit neformální odpočinková místa s lavičkami

→  Zlepšit provázanost nábřeží s Pařížskou a Revoluční ulicí

→  Zlepšit přístup k vodě

→  Bezpečnou a komfortní cyklostezku

→  Více zeleně, péči o tu stávající

→  Atraktivnější prostor před hotelem InterContinental a nábřežím

,,Je to zóna nikoho. Napojení a navigace 
z Pařížské, nejhonosnější ulice Prahy na 

náplavku se v okamžiku ztrácí. Zasloužilo by si 
to více života, umění, výstavy, posezení.’’

rezident Prahy 1

,,Zahrada hotelu by se měla v budoucnu více 
otevřít lidem.’’ 

pravidelný návštěvník nábřeží

,,Dlažební kostky dotvářejí 
genia loci staré Prahy a jsou 
malebným doplněním krásy 

Starého Města. Mohly by být 
ale příjemnější pro chůzi 
pěšky, jízdu na kole, ale 

i autem.“

návštěvník nábřeží

,,Chceme vyřešit nástupy na lodě i korigovat vjezdy 
autobusů. Iniciovat plynulé turistické napojení na 

Pařížskou ulici (informačně, koordinovat turistický 
program). Testovat možnosti a pravidla pro další 
aktivaci náplavky a ponechat to, co se osvědčí.’’

zaměstnanec správcovské 
společnosti náplavky

,,Průchod mezi hotely by 
neměl být v tak špatném 
stavu a blokován auty. Žáci 
naší školy se zde sdružují 
téměř celý den. Je to pro ně 
také nejbližší cesta k zastávce 
MHD.’’

zaměstnankyně základní 
školy

,,Přechod na náplavku u hotelu 
President neexistuje, i když tudy chodí 
mnoho dětí ze školy nebo návštěvníci 
hotelu.’’

zaměstnanec hotelu

,,Prostor náplavky je štědrý a velký. Obsah lodí by 
mohl na nábřeží vnést život. Mohly by sloužit jako 
restaurace, ale ty restaurace by měly být kvalitní 
a dostupné, protože kvalita služeb na lodích je pro 
opakované návštěvy obecně hrozná.’’

rezident Prahy 1

oslovili jsme:

2

současný 
stav ulice 



11 100
každý týden za prací, službami a kulturou
do institucí sídlících přímo na nábřeží dochází přibližně

návštevníků návštevníků7 600
každý týden výletní lodě na Františku
přepraví přibližně

Otevírací hodiny institucí
sídlících na nábřeží 

Praha číslo 1

ZŠ Curie

Hotel President

Nemocnice Na Františku

hřiště Na Františku

Národní galerie ČR

Trade Centre Praha

Hotel InterContinental

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2 : 00 4 : 00 6 : 00 8 : 00 10 : 00 12 : 00 14 : 00 16 : 00 18 : 00 20 : 00 22 : 00 24 : 00
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ponechat stávající
pozici a uspořádání zastávky

P

P

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

P

P

P

reklamní
rondel

ponechat stávající mozaiku
(případně předláždit)

B
U
S

B
U
S

Doplněné
schodiště
na most

výjezd

vjezd

vstup garáže

odstavná plocha
pro sanitky

chodníkový přejezd
(není komunikace)

Pěší zóna s povoleným
vjezdem zásobování
a cyklistů (od 2016)

plot, skrz který je vidět

drobný vodní prvek

nová kavárna
(zahradní restaurace)

ostrůvek,  povrch  o 6 cm výše oproti jízdnímu pruhu, zkosené obruby

dřevěné
schody
(objekt)

nepochozí
vegetace
(hloh, břečťan, trsy...)

odbočovací pruh (v úrovni)

schodiště
výtah

(nezakrytý)
vstup garáže

SLUŽ.
VSTUP

n. sedací mobiliář

obrys podzemních garáží
obrys podzemních garáží

LIMNIGRAF

KAVÁRNA
NOVÝ VSTUP
NA HŘIŠTĚ

OBNOVENÝ
VSTUP
DO ZAHRADY

OBNOVENÁ MALÁ
KLÁŠTERSKÁ

Doplněné
schodiště
na most

sanitka
JIP

do
areálu

Právnická fakulta UK

hotel
InterContinental
Prague

ZŠ Curie

Kostel sv. Šimona
a Judy

hotel President

nemocnice Na Františku

prostorový nápis

"Nemocnice Na Františku"

Anežský klášter
Národní galerie ČR

Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR

OBNOVENÝ ÚSEK ULICE NA FRANTIŠKU

Pěší zóna s povoleným
vjezdem zásobování
a cyklistů (od 2016)

(nezakrytý)
vstup garáže

objekt*/
instalace*

objekt*/
instalace*

tento prostor bude kultivován
v rámci samostatné investiční
úprav okolí hotelu
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Představujeme vám koncepční studii rekonstrukce horní 
úrovně Dvořákova nábřeží – Na Františku. Návrh byl 
zpracován také na základě zjišťování potřeb uživatelů 
nábřeží. Více o zapojení veřejnosti do procesu plánování 
najdete na opačné straně panelu.

Smyslem koncepční studie je definovat 
společnou vizi zkvalitnění veřejných prostranství 
Dvořákova nábřeží - Na Františku. Cílem návrhu je navrátit 
tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen 
jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou 
atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství 
mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Impulzem pořízení 
koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, 
realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících 
několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. 
Ti se také stali partnery při společném formulování vize pro 
nábřeží. Koncepční studie bude společným podkladem pro 
navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů 
závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci 

probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje nábřeží 
a bezprostředně navazujících veřejných prostranství.

Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce a náměty 
k návrhu zasílejte do 11. dubna pomocí formuláře na 
www.spolupraze.cz/nafrantisku nebo nám je můžete sdělit 
na doprovodných akcích. Informace o doprovodných akcích 
najdete na panelu dole.

předpolí nemocnice Na Františku
PARKOVÉ PŘEDPOLÍ KLÁŠTERA 
A SPORTOVIŠTĚ

Navrhujeme uspořádat 
architektonicko-krajinářskou 
soutěž, která by měla uchopit 
prostor stávajícího parku jako 
součást celistvého bloku zahrad 
kolem kláštera. Návrh by měl 
řešit otevření a rozvoj zahrady se 
sportovištěm směrem k nábřeží, 
umístění kavárny, celkový 
krajinářský koncept, který bude 
reagovat na realizovanou koncepci 
zahrad kláštera. Klíčovými partnery 
jsou městská část 
Praha 1, které patří většina 
pozemků a sportoviště, a Národní 
galerie ČR v Anežském klášteře, 
jejíž budovy a pozemky 
charakterizují celé území.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ ULIČNÍHO
PROFILU

Šířka jízdních pruhů bude na rozdíl 
od současnosti splňovat platné 
normy, ale počet pruhů se sníží 
o  jeden na tři. Prostřední pruh 
bude sloužit k odbočení vlevo 
a k umístění ochranných ostrůvků 
přechodů pro chodce, oba krajní 
budou průběžné. Tím by měla 
klesnout relativní rychlost provozu 
(nebude možné předjíždět) a tím 
i hlučnost. 

NOVÁ SCHODIŠTĚ NA NÁPLAVKU 

Navrhujeme doplnit stávající schodiště o nové 
rameno, které chodcům zpřístupní náplavku 
z úrovně mostu. Tím vznikne nová bezpečná pěší 
vazba Revoluční ulice a náplavky. Schodiště jako 
objekt má potenciál stát se novým orientačním 
prvkem v území, a proto navrhujeme návrh jeho 
podoby získat prostřednictvím architektonicko-
designérské soutěže.

Je to příležitost, jak nábřeží obohatit o prvek 
kvalitního soudobého uměleckého řemesla.

NOVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Vznikne tak logická pěší vazba 
z náplavky přirozeně označená 
stávajícím objektem limnigrafu 
a z nově otevřených zahrad 
Anežského kláštera. Zejména pro 
mimopražské to bude velké plus 
pro orientaci v území.

CYKLOPRUH V KLÁŠTERSKÉ

Navrhujeme nové bezpečné 
propojení páteřní pravobřežní 
cyklotrasy A2 a Starého Města 
protisměrným cyklopruhem 
v Klášterské. Kapacita Klášterské 
se významně nesníží ani neutrpí 
její role záložní trasy pro MHD 
(kloubový autobus se vytočí) 
a síť cyklotras bude méně 
fragmentovaná. 

Toto řešení nemá podporu městské 
části Praha 1.

POVRCH VOZOVKY

Navrhujeme povrch dlážděný žulovou kostkou 
s pečlivým řemeslným provedením skladebných 
detailů, a to zejména z důvodu, že takový 
povrch podporuje hlavní hodnotu místa: 
historii a kvalitní řemeslo. Dlážděný povrch 
se díky zasakování a vypařování vody v létě 
nerozpálí tolik jako povrch nepropustný. Nadto 
jde o vhodné opatření přirozeného zpomalení 
rychlosti průjezdu, tím i zvýšení bezpečnosti 
přecházejících. Úprava povrchu kostek a jejich 
skladba bude volena s ohledem na co nejhladší 
pojezd. 

Městská část Praha 1 naopak podporuje asfaltový 
povrch komunikace, zejména z důvodu snazší 
údržby, nižší hlučnosti a menší prašnosti.

návrh řešení 
rekonstrukce ulice



OKOLÍ HOTELU
PRESIDENT 

Provozovatel hotelu chystá mimo 
investice do vzhledu budovy také 
úpravu prostranství v okolí hotelu. 
Jde zejména o zakrytí zásobovacího 
dvora a využití střechy jako terasy 
pro hotelovou restauraci a řešení 
předjezdu pro hosty. Terasa se 
stane součástí plácku mezi školou 
a hotelem, který by měl být při 
této příležitosti také zkultivován. V 
rámci úprav by měla být zajištěna 
kontinuita pěšího propojení podél 
fasády hotelu s Dušní ulicí. Hlavním 
partnerem je provozovatel hotelu 
ve spolupráci s Magistrátem hl. 
města Prahy.

REKONSTRUKCE
A ZPŘÍSTUPNĚNÍ
ZAHRAD ANEŽSKÉHO
KLÁŠTERA VEŘEJNOSTI 

Projekt je v realizaci a koncepční 
studie na něj ideově navazuje. 
Projekt zpřístupnění zahrad nově 
definuje prostorové vztahy v 
území z hlediska možností užívání, 
přístupnosti a prostupnosti: 
obnovuje historickou stopu malé 
Klášterské uličky, zpřístupňuje 
možnost projít skrz areál do 
Anežské, umožňuje zažít esenci 
atmosféry středověké klášterní 
zahrady, zvětšuje rozlohu veřejně 
přístupných pobytových ploch o 
dobrou polovinu. Projekt je klíčový 
pro identitu celého nábřeží Na 
Františku a - aby byl úspěšný - také 
podmiňuje řešení předpolí kláštera 
(parčík). Hlavním partnerem je 
Národní galerie ČR.

ARCHITEKTONICKO-KRAJINÁŘSKÁ

SOUTĚŽ NA PŘEDPOLÍ KLÁŠTERA 

Přítomnost zahrad je základní 
charakteristikou bloku kolem 
Anežského kláštera. V jedné ze 
samostatných zahrad je také velmi 
oblíbené sportoviště. Soutěžní 
návrh by měl uchopit celý blok 
zahrad a parku kolem kláštera 
jako jeden celek, v jehož rámci 
by měly být řešeny otevření a 
rozvoj sportoviště směrem k 
nábřeží, umístění kavárny i celkový 
krajinářský koncept, který bude 
reagovat na realizovanou koncepci 
zahrad kláštera. Klíčovými 
partnery jsou městská část Praha 
1, které patří většina pozemků a 
sportoviště, a Národní galerie ČR v 
Anežském klášteře, jejíž budovy a 
pozemky z větší části tvoří zdejší 
identitu.

SOUTĚŽ NA OBNOVU
A NÁVRH NOVÝCH PRVKŮ
DROBNÉ ARCHITEKTURY
A VIZUÁLNÍ IDENTITY NÁBŘEŽÍ

Na nábřeží se nachází řada 
kvalitních prvků uměleckého 
řemesla a drobné architektury, 
jejichž role v prostoru by mohla 
být významnější než dnes. Jde 
například o gloriet limnigrafu 
(„hodiny“ na měření průtoku vody), 
propojovací schodiště k náplavce, 
kované tabulky pro označení místa, 
zábradlí atd. Cílem soutěže je najít 
způsob jejich obnovy jako součást 
silné vizuální identity nábřeží 
a prvků usnadňující orientaci v 
prostoru. Součástí by měl být i 
návrh na doplnění nových prvků, 
které nyní v území zřetelně chybí, 
jsou to například propojovací 
schodiště náplavky a Revoluční 
ulice (Štefánikova mostu) nebo 
objekt či instalace, které by 
dokázaly navést návštěvníky na 
nábřeží také z Pařížské ulice.
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zde stojíte

Kde se dozvíte víc:

29. 3. – 11. 4. 2016                                   www.iprpraha.cz/nafrantisku

9. 4. 2016 10:00 – 13:00         při diskusi s architekty - u panelu č.1

                                 (za deště na recepci Anežského kláštera)

9. 4. 2016 14:00 – 16:00         urbanistická procházka

Kde najdete další panely

Schéma dílčích záměrů (více informací na panelu č. 1)

1. rozsah koncepční studie 
2. rekonstrukce komunikace 
3. obnova stromořadí 
4. podzemní garáže Na Františku 
5. prvky drobné architektury (soutěž)
6. vybavení a program náplavky 
7. okolí hotelu InterContinental Prague 
8. okolí hotelu President 
9. předpolí Anežského kláštera a hřiště (soutěž) 
10. zpřístupnění zahrad Anežského kláštera

1 2

7 8 9 10

5 5

55

3 4 6
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Rekonstrukce Dvořákova nábřeží | Na Františku koncepční studie

Úvod do procesu pořízení koncepční studie

Participační proces pořizování koncepční studie Dvořákova 
nábřeží / Na Františku je nástrojem, jak nalézt soulad 
mezi záměry jednotlivých aktérů působících na nábřeží, 
deklarovanými zájmy veřejnosti a prostorovými i jinými limity 
území. Zároveň je to příležitost k navázání spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry při vedení a realizaci dílčích projektů, 
ve kterých se jejich zájmy protínají a spolupráce je nezbytná 
k dosažení požadovaného výsledku a jeho udržitelnosti 
do budoucna. Některá témata ani nelze efektivně řešit 
samostatně, například témata týkající se péče, údržby, 
ostrahy a zajištění bezpečnosti, programu akcí nebo také 
záměry s územními přesahy. 

Hlavními aktéry Dvořákova nábřeží / Na Františku jsou 
instituce městského, národního i mezinárodního významu 
a jejich návštěvníci. Častými uživateli jsou domácí 
i zahraniční turisté a pasažéři výletních lodí kotvících 
na náplavce. Dále se zde pohybují rekreační chodci, 
sportovci, cyklisté a pochopitelně řidiči. Jelikož jde o oblast, 
která se vyznačuje absencí rezidentů, relativně nízkým 
počtem přímých aktérů, zvolili jsme kombinaci různých 
kvalitativních a kvantitativních participačních nástrojů.

VLASTNÍKY A SPRÁVCE BUDOV 
A POZEMKŮ NA NÁBŘEŽÍ, MÍSTNÍ 
SPOLKY A ORGANIZACE

OBČANY

ZAINTERESTOVANÉ 
ORGANIZACE VEŘEJNÉ 
SPRÁVY

strukturovaných
rozhovorů 7 2 kulaté

stoly 

rozhovorů
v terénu

online
dotazníků226

10+
100
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2
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Čeho si lidé na nábřeží cení? 

→  Kontakt s řekou

→  Výhledy na Letnou a Pražský hrad

→  Historické dědictví, atmosféra Starého Města

→  Klid, prostor, kterým se dá projít, aniž by člověk narazil na davy lidí 

→  Velkorysý prostor, monumentální architektura

→  Blízkost centra

→  Anežský klášter, sportoviště Na Františku

Co lidem na nábřeží vadí?

→  Příliš mnoho komerčních lodí bránících přístupu k vodě

→  Vysoký provoz automobilové dopravy

→  Hluk, emise z dopravy

→  Neprakticky a nekomfortně lokalizovaný přechod přes silnici mezi    
      Ministerstvem průmyslu a obchodu, Národní galerií a náplavkou

→  Autobusová zastávka příliš vzdálená od nemocnice

→  Rozbité povrchy silnice a chodníků

→  Nekoordinovaně parkující auta (i na náplavce)

→  Nedostatek zázemí a míst k posezení

→  Špatný stav zeleně, veřejných prostor

→  Špatně osvětlený a nepřehledný parčík před Národní galerií a sportovištěm

→ Náročná orientace na nábřeží

Co by si lidé na nábřeží přáli?

→  Více programů, kulturní a sportovní akce vysoké kvality 
     a dostupné ceny i pro Pražany

→ Zklidnit automobilovou dopravu 

→ Vytvořit neformální odpočinková místa s lavičkami

→ Zlepšit provázanost nábřeží s Pařížskou a Revoluční ulicí

→ Zlepšit přístup k vodě

→ Bezpečnou a komfortní cyklostezku

→ Více zeleně, péči o tu stávající

→ Kavárnu nebo restauraci v horní části nábřeží, dočasné kavárny na náplavce

→ Bezpečný a zkultivovaný park před galerií

→ přechod mezi Limnigrafem, parkem před galerií a sportovištěm

,,Vstup do galerie je neviditelný. Docela 
dlouho zde bloudím.’’

návštěvník galerie

,,Člověk se vynoří z klidu uliček Stínadel a je 
jakoby hozen přímo doprostřed podivné ne-
ulice, což je nepříjemné i pěšky, tím víc na 
kole.’’

rezident Prahy 1

,,Není to moc prostor, kde 
by se dalo v klidu spočinout, 

někam si sednout, nečmuchat 
dopravu. ‘’

občasná procházející

,,Myslím si, že by pomohlo 
vyházet všechno hrůzostrašné 
křoví v parku u Nemocnice Na 

Františku. V zásadě jsem ale 
ráda za to, že tam ten parčík 
je. Jen by mohlo dojít k jeho 

zpřehlednění.’’ 

rezidentka Prahy 1

,,Je tam hrozný hluk od aut a celý prostor je 
nepříjemně ‘ohrožován‘ (pocit hluku, smradu 

a nepříjemností) automobily. Kolem ministerstva 
a kolem kostela Šimona a Judy často chodím, 

ale pěšky se na nábřeží neodvážím. Pokud jdu 
nábřežím, tak po náplavce, protože je subjektivně 

bezpečná a příjemná (doprava je odstíněna). Silnice 
ale účinně brání k přístupu k vodě.’’

rezident Prahy 1

,,Wow. Vůbec jsme nevěděli, 
že je tu nejstarší nemocnice 
v Evropě. Proč zde nejsou 
nějaké informace? V dlažbě 
nebo interaktivní panely 
i v angličtině?’’

turisté

,,Přímo na náplavce mi pak vadí zábor místa loděmi a jejich 
posádkami, zvlášť když tak i parkují - lodě samotný jsou fajn, 
ale měl by být držen prostor pro procházení a přísněji regulovat 
vjezd aut ... a hrozně se mi líbí zelený náplavky, jak mají 
v některých městech.’’

návštěvník náplavky

oslovili jsme:

3

současný 
stav ulice 



Dvořákovo nábřeží bylo vystavěno v letech 1899 – 1908. 
Nejprve vznikla kanalizační stoka, později regulační zeď s náplavkou 
a přístavištěm lodí. Je příznačné, že v této době byl i ryze inženýrský 
projekt navržen jako velmi komplexní dílo, které má plnit více rolí 
naráz: regulaci toku, přístaviště lodí, odvod splaškových vod, zajištění 
nových parcel pro reprezentativní veřejné budovy a konečně nábřežní 
promenáda se stromořadím podél nové pobřežní cesty.

1869 Foto: Archiv IPR Praha 1906 stavba Čechova mostu; Foto: Archiv IPR Praha 2016 Foto: Archiv IPR Praha


