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Vážení zástupci městských částí
Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské
části ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha). Cílem je poskytnout Vám přehledný materiál se základními informacemi
týkajícími se agendy IPR Praha, které souvisí s Vaší městskou částí.
Šanon je dostupný jak ve fyzické podobě, kterou právě držíte v rukou, tak ve formě elektronické.
Na webu www.uppraha.cz/mc budou průběžně doplňovány informace o činnosti IPR Praha a aktualizovány nástroje
územního a prostorového plánování – tj. dokumenty, plány, strategie a metodiky, které Vám usnadní práci při správě
a rozvoji Vaší městské části.
Neváhejte nás kontaktovat se svými návrhy, připomínkami či postřehy. Pro podněty ohledně činnosti IPR Praha,
webu a obecné komunikace s Institutem se obracejte na Kancelář komunikace a prezentace – kkp@ipr.praha.eu.
Pokud budete mít dotazy k území jednotlivých městských částí, pak se obraťte přímo na kontaktní osoby z Kanceláře
podpory plánu 99 (tzv. gestory území), uvedené v části „Kontakty“.
Za všechny zaměstnance IPR Praha děkuji za dosavadní podporu a těším se na další rozvoj
a prohloubení vzájemné spolupráce.

Tomáš Ctibor
pověřený řízením IPR Praha
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IPR Praha
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním
koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje,
tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové
dokumenty.
Získává, spravuje a aktualizuje data důležitá pro rozvoj města.
Poskytuje konzultace a zastupuje Prahu v územních řízeních a uskutečňuje
aplikovaný vědecký výzkum. Úzce spolupracuje s institucemi na národní
i mezinárodní úrovni zejména v oblasti rozvoje, plánování a správy města.
V listopadu 2013 došlo k významnému kroku – transformaci IPR Praha z tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Tento krok umožňuje lepší zajištění kvalifikovaného rozvoje Prahy včetně funkcí, které město může svým obyvatelům
i návštěvníkům nabídnout. IPR Praha také posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odbornými
institucemi a neziskovými organizacemi, a to v rámci ČR i na mezinárodní úrovni.

Co IPR Praha dělá?
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města
a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech.
Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného
prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. Na IPR Praha vzniká v současnosti
například Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, nový Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán), Pražské
stavební předpisy, Koncepce pražských břehů nebo Manuál tvorby veřejných prostranství.
Institut plánování a rozvoje získává, spravuje a aktualizuje prostorové informace důležité pro rozvoj města (zejména
Územně analytické podklady hl. m. Prahy). Tato data jsou klíčovým podkladem pro vznik většiny výše uvedených
dokumentů. IPR Praha spravuje web www.geoportalpraha.cz, kde je množství veřejně přístupných map Prahy.
Institut zastupuje hl. m. Prahu jako účastníka řízení ve věcech územního plánování. Předmětem činnosti Institutu
je také zajišťování, aktualizace a využívání dat a informací v rámci aplikovaného výzkumu a odborná spolupráce
s vysokými školami, vědecko-výzkumnými a neziskovými organizacemi jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Nový přístup – otevřenost a koncepčnost
V listopadu 2013 došlo k významnému kroku – transformaci IPR Praha z dřívějšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
(ÚRM). Transformovaný IPR Praha je příkladem nového přístupu města, jehož cílem je smart (chytré), realistické
a koncepční plánování a správa města v souladu s konceptem Smart City. Cílem transformace je zajistit vysokou
odbornost zaměstnanců a rozšířit agendu IPR Praha v souladu se zakládací listinou. Výsledkem pak bude vysoká
kvalita finálních výstupů s cílem dostát novým nárokům na kvalitu plánování a rozvoje města tak, jak je to
standardem v nejvyspělejších evropských městech.
V souvislosti s rozšířením agendy vznikla v roce 2012 v IPR Praha nová koncepční pracoviště jako Kancelář
metropolitního plánu, Kancelář veřejného prostoru nebo Pracoviště pro územní a stavební standardy. Společným
cílem těchto pracovišť je vrátit do oblasti plánování a správy města důraz na kvalitu života. Mezi hlavní činnosti
IPR Praha nově patří také výzkumná a vzdělávací činnost a využívání dat, informací a znalostí v rámci aplikovaného
výzkumu.
Nezbytným prostředkem k dosažení vysoké kvality plánování a správy města je srozumitelná a otevřená komunikace
a vyšší míra spolupráce s odbornou i laickou veřejností a dalšími aktéry plánování a rozvoje města. Za tímto
účelem vznikla v roce 2013 Kancelář komunikace a prezentace. Příkladem nového otevřeného přístupu je i pořádání
seminářů a workshopů pro městské části.
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Sekce strategií a politik 

garant: Tomáš Ctibor

Úkolem Sekce strategií a politik je zpracovávání celoměstsky významných strategických, koncepčních a analytických
dokumentů Prahy. Doporučuje či nastavuje nástroje a mechanismy umožňující efektivní a systémové plánování
města. Sekce se skládá ze dvou kanceláří, a to Kanceláře strategie a rozvoje (STR) a Kanceláře výzkumu, vývoje
a inovací (VVI). Sekce zodpovídá za aktualizaci hlavního strategického rozvojového dokumentu – Strategického
plánu hl. m. Prahy. Dále zpracovává a koordinuje přípravu strategických projektů města (např. holešovického
Výstaviště), monitoruje a garantuje provázanost existujících a nově vznikajících plánů a strategií.
Sekce strategií a politik dále zajišťuje a koordinuje podkladové a analytické materiály potřebné pro rozvoj území
a tvorbu koncepčních a strategických dokumentů a programů ve spolupráci s vysokými školami, výzkumnými
institucemi a dalšími důležitými aktéry městského rozvoje. Obě kanceláře (STR, VVI) koordinují, vytvářejí nebo se
podílejí na přípravě oborových rozvojových koncepcí, z nichž mnohé mají evropský rozměr a jsou podporovány z fondů
EU (např. Operační program Praha – pól růstu ČR 2014–2020, Integrované územní investice (ITI), koncept SMART
Prague či Regionální inovační strategie (RIS)). K dalším aktivitám sekce patří výzkumná, konzultační i publikační
činnost.

Kancelář strategie a rozvoje
Strategický plán hl. m. Prahy
Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který formuluje společně sdílenou vizi
města a stanovuje hlavní cíle a priority při řešení současných klíčových otázek rozvoje. Upozorňuje na výzvy, které
může Praze přinést budoucí vývoj na městské i celoevropské úrovni. Jedním z hlavních cílů přípravy strategického
plánu je jeho srozumitelnost a použitelnost v praxi. Do jeho přípravy jsou proto pravidelně zapojováni zástupci
veřejné správy a městských institucí, neziskového i soukromého sektoru, kteří pod vedením týmu odborníků
diskutují o problémech a tématech rozvoje Prahy.
Operační program Praha – pól růstu ČR
IPR Praha je zpracovatelem Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP Praha), který je připravován ve
spolupráci s MHMP pro nadcházející programové období EU 2014–2020. Je navržen jako multifondový, jeho projekty
budou podpořeny z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prostřednictvím
OP Praha budou podporovány projekty v oblastech, které budou v dalším období pro Prahu určující (posílení
výzkumu, technologického rozvoje a inovací; podpora malých a středních podniků; energetické úspory a podpora
nízkouhlíkového hospodářství; podpora vzdělávání a rovných příležitostí).
SMART Prague
Koncept SMART Prague je moderní urbanistický koncept, jehož základní vizí je efektivní a systematická podpora
rozvoje kvalitní městské infrastruktury, podnikání s vysokou přidanou hodnotou a rozvoj vzdělanosti a kultury
v Praze. Vychází z platného Strategického plánu hl. m. Prahy, integruje jednotlivé investiční priority a projekty Prahy
do 3 vzájemně propojených koncepčních celků – SMART Infrastructure, SMART Specialisation a SMART Creativity.
Tento koncept se bude dále rozšiřovat o další prioritní osy v souladu se strategickým plánem a komunitárním
programem Horizon 2020, který šíření konceptu Smart Cities podporuje.
Integrované územní investice
Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který Evropská komise
navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních
programů slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.
Integrované investice se soustředí na velké strategické projekty s prokazatelně pozitivním dopadem na propojené
regiony jednotlivých metropolitních oblastí, které vyčlenila Strategie regionálního rozvoje, přičemž Praha spolu se
Středočeským krajem spadá do pražské metropolitní oblasti. Intenzivní spolupráce těchto dvou krajů začala v červnu
2013, kdy podepsaly memorandum o spolupráci při čerpání prostředků z EU.

Kancelář výzkumu, vývoje a inovací
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je zpracovatelem Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (RIS),
která formuluje opatření a nástroje umožňující pražské samosprávě nalézt vlastní roli v pestrém inovačním prostředí
města. Cílem RIS je vhodně doplňovat aktivity centrálních úřadů odpovědných za výzkumnou a inovační politiku
ČR. Pražská inovační strategie se zaměří především na stimulaci spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou
sférou a na vlastní poptávku města po nových řešeních, která budou uplatnitelná ve veřejných službách a při rozvoji
Prahy. Existence RIS je zároveň podmínkou pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU na podporu výzkumu
a inovací v období 2014–2020. IPR Praha se bude zároveň podílet na realizaci některých projektů v rámci RIS.
Inovační vouchery
Projekt Inovační vouchery je jedním z nástrojů Regionální inovační strategie. Jeho cílem je propojit výzkum a praxi
tak, aby spolupracovaly ve prospěch koncových zákazníků. Nedílnou součástí projektu je také vytváření přehledu
kontaktů na organizace, kde mohou firmy vouchery uplatnit. Cílem je, aby byly přístupnější i pro další zájemce
o spolupráci. V první výzvě v roce 2013 město rozdělilo 10 mil. Kč. Další kolo proběhne v roce 2014. Poté se
předpokládá spolufinancování voucherů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt Inovačních voucherů
zprostředkovává IPR Praha a druhou výzvu bude také realizovat.

Sekce plánování města

ředitel: doc. Ing. arch. Roman Koucký

Sekce plánování města se zabývá územním plánováním a skládá se z Kanceláře metropolitního plánu a Kanceláře
podpory plánu 99. Kancelář podpory plánu 99 má na starosti platný územní plán. Kancelář metropolitního plánu
zpracovává nový Územní plán hl. m. Prahy – Metropolitní plán.

Kancelář metropolitního plánu
Kancelář má především na starosti zpracování Metropolitního plánu. Tým odborníků připravuje návrh nového
územního plánu k projednání na základě zadání schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy v září 2013. Dále se
kancelář podílí na tvorbě Strategického plánu a Zásad územního rozvoje tak, aby s Metropolitním plánem tvořily
provázaný celek. Metodicky vede aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy.
Dále kancelář vyvíjí teoretickou a publikační činnost, analytické a výzkumné práce spolu s vyjadřováním k různým
záměrům, získávání dat a podkladů pro tvorbu a prezentaci plánu. Kancelář metropolitního plánu současně
zodpovídá za projekt Informačního centra plánování Prahy, které se buduje v prostorách IPR Praha a bude sloužit
k prezentaci plánování a rozvoje hlavního města a komunikaci s veřejností.
Metropolitní plán
Metropolitní plán je vznikající nový Územní plán hl. m. Prahy. Jeho pořizovatelem je Odbor stavební a územního
plánu MHMP a zpracovatelem – projektantem – je, Kancelář metropolitního plánu IPR Praha. Pořízení bylo zahájeno
na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z června 2012. Kancelář poté připravila návrh zadání Metropolitního
plánu, který byl 19. 9. 2013 schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V současné době je zpracováván jeho návrh.

Kancelář podpory plánu 99
Kancelář má na starosti správu jednotlivých území hl. m. Prahy z pohledu plánování a rozvoje města v kontextu dnes
platného územního plánu.
Kancelář zastupuje město v územních řízeních, zpracovává stanoviska města k EIA (Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí), poskytuje odbornou podporu samosprávě města (politikům), městským částem, úřadům, institucím,
majitelům nemovitostí, investorům a veřejnosti. Kancelář také zpracovává změny územního plánu a spolupracuje
na pořizování územních studií.
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů, který byl zaveden v roce 2007, jsou
nadřazeny územním plánům obcí. Jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje. V souladu se zákonem
jsou každé 4 roky aktualizovány. Podkladem pro zpracování zásad jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy
a vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR.

Sekce detailu města 

ředitel: Ing. arch. Pavla Melková

Sekce detailu města se skládá z Kanceláře veřejného prostoru a Kanceláře projektů a soutěží. Kancelář veřejného
prostoru je pracovištěm, které zajišťuje, tvoří a koordinuje metodické materiály, koncepce a záměry v oblasti
veřejného prostoru a zároveň poskytuje konzultace k záměrům na území hl. m. Prahy ve vztahu k veřejnému prostoru.
V gesci Kanceláře projektů a soutěží je koordinace urbanistických a architektonických soutěží.

Kancelář veřejného prostoru
Hlavním koncepčním pracovištěm Sekce detailu města je Kancelář veřejného prostoru, která se zabývá tvorbou
veřejného prostoru, současně také prosazuje zájem správy města zvýšit kvalitu veřejných prostranství a zpracovává
celoměstské koncepční a analytické dokumenty v oblasti veřejného prostoru.
Kancelář veřejného prostoru vypracovala Koncepci pražských břehů. Dále je v její gesci Manuál tvorby veřejných
prostranství, který bude obsahovat soubor pravidel a principů jak navrhovat veřejná prostranství.
Koncepce pražských břehů
Koncepce se zabývá rozvojem prostoru řeky především z hlediska kvalitního veřejného prostoru celoměstského
významu, kterým pražské břehy beze sporu jsou. Současně definuje komplexní přístup k řece jako základnímu prvku
v urbanismu města a v krajině. Za „prostor řeky“ jsou přitom považovány nejen břehy, ale také navazující oblasti
zahrnující místa, jejichž charakter je přímo ovlivněn řekou nebo která naopak řeku sama ovlivňují. Dokument v únoru
2014 schválila Rada hl. m. Prahy.
Manuál tvorby veřejných prostranství
Manuál je určen všem „tvůrcům“ veřejného prostoru, tedy projektantům, investorům, správcům i uživatelům.
Je jedním z důležitých předpokladů k zajištění kvality prostředí města. Při tvorbě manuálu je třeba nejprve definovat,
co vlastně veřejný prostor je a jakým způsobem jej užíváme. Manuál by měl být návodem a doporučením, zároveň
se však některá jeho pravidla mohou stát předpisem pro dokumenty a postupy, které souvisejí s tvorbou veřejného
prostranství. Oproti jiným evropským městům Praha doposud manuál pro tvorbu veřejných prostranství neměla.
Nelze tedy navázat na předchozí zkušenosti. Při přípravě manuálu a jeho užívání je třeba zohlednit odlišnosti
vyplývající z legislativního prostředí, ze společenské a kulturní atmosféry. Cílem manuálu je zvýšit kvalitu veřejných
prostranství, podnítit zájem o aktivní život ve městě a umožnit efektivněji rozhodovat o investicích do veřejných
prostorů města. Manuál je úzce provázaný s Pražskými stavebními předpisy a dalšími dokumenty, jeho dokončení
předpokládáme v létě 2014.

Kancelář projektů a soutěží
Nově zřízené pracoviště v Sekci detailu města je Kancelář projektů a soutěží, kterou povede Ing. akad. arch. Jan
Šépka. Jejím úkolem je zajistit, aby investicím města do veřejných prostranství předcházela koncepční příprava
například formou architektonických soutěží. Zlepší se tak celková kvalita úprav veřejného prostoru města. Mezi
prvními kroky KPS bude příprava dokumentu: Strategie koncepční přípravy investičních záměrů ve veřejných
prostranství hl. m. Prahy.

Sekce prostorových informací 

ředitel: Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Sekce prostorových informací zajišťuje geografická data (prostorové informace) hl. m. Prahy včetně informačních
technologií a datového obsahu. Dále spravuje Centrální datový sklad GIS (geografické informační systémy), základní
mapové dílo Prahy, tematická geodata a informace o území Prahy. Zajištuje také systémy pro využívání a prezentaci
prostorových dat Prahy a okolního území Středočeského kraje. Tato data poskytuje veřejnosti. Současně pracuje na
aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, spravuje Geoportál hlavního města Prahy a základní digitální
mapové podklady hl. m. Prahy – tzv. Digitální mapu veřejné správy hl. m. Prahy.
Sekce prostorových informací je členěna na Kancelář prostorových dat a Kancelář informační infrastruktury. Kancelář
prostorových dat zajišťuje veškeré úkoly související se správou, aktualizací a analýzám prostorových dat. Kancelář
informační infrastruktury zajišťuje rozvoj informačních systémů pro prostorová data, vývoj a správu aplikací a
zároveň správu a rozvoj oblasti IT v rámci IPR Praha.
Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy
Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy (DMVSP) sdružuje základní digitální mapové podklady využívané
pro agendy a činnosti veřejné správy v Praze. Součástí DMVSP jsou Technická mapa, Účelová katastrální mapa,
Ortofotomapy, 3D model hl. m. Prahy a Základní mapa Prahy 1:25000. DMVSP tvoří z hlediska obsahu a úrovně
podrobnosti nejkomplexnější digitální mapové dílo svého druhu v ČR.
Správa tematických geografických dat
Tematická geografická data nesou informace o rozmístění, vymezení a vlastnostech rozmanitých jevů v území, které
jsou využívány jak pro strategické a územní plánování, tak ve všech agendách a činnostech Magistrátu hl. m. Prahy,
městských částí hl. m. Prahy a městských organizacích. Jedná se o data evidence majetku, životního prostředí,
dopravy, sítí technické infrastruktury, památek, školství, zdravotnictví, kultury a řady dalších oblastí.
Tvorba www mapových aplikací
Mapové aplikace (on-line mapy) slouží k interaktivnímu prohlížení nebo práci s geografickými daty a mapami
vytvářenými v rámci činností IPR Praha, Magistrátu hl. m. Prahy nebo městských částí hl. m. Prahy. Nejužívanějšími
aplikacemi jsou např. Cenová mapa, Výkresy územního plánu, Volební mapy, Atlas životního prostředí, aj.
Prostorové analýzy
Prostorové analýzy slouží ke studiu procesů a charakteristik území na základě geografických dat. Analýzy jsou
zpracovávány pro nejrůznější účely, typicky analýzy dopravní dostupnosti, struktury zástavby, majetkoprávních
vztahů v území, viditelnosti nových záměrů, aj.
Spolupráce s městskými částmi
Sekce prostorových informací ve spolupráci s Odborem informatiky MHMP zajišťuje pomoc městským částem při
správě geografických dat, tvorbě informačních systémů využívajících geografická data a při prezentaci map na
internetu.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako podklad při plánování rozvoje území
včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Slouží také jako podklad pro územně plánovací
a územně správní činnosti a jsou aktuálním popisem města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady
charakterizují významné hodnoty města, limity, problémy i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových
vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí.
Jsou aktualizovány pravidelné každé 2 roky. Na zpracování ÚAP se podílejí všechny sekce IPR Praha a Kancelář
infrastruktury a krajiny.
Geoportál
Geoportál je základním internetovým rozcestníkem pro prohlížení map a získávání informací o území Prahy.
Stránky nabízejí více než třicet map Prahy – od leteckých snímků z různých let, přes hlukovou mapu až po mapu
nejfotografovanějších míst Prahy. Každý si tak může snadno najít podrobné informace o jakékoli části území Prahy.
Geoportál nově funguje na chytrých telefonech.
Na úvodní stránce Geoportálu je intuitivní rozcestník na Mapu on-line a Pražské mapy. Mapa on-line je aplikací,
kde lze na podkladových mapách kombinovat 19 témat jako například zóny placeného stání, cyklistickou mapu,
počet obyvatel nebo kvalitu ovzduší. Pražské mapy jsou oproti tomu jakýmsi katalogem jednotlivých aplikací
včetně konkrétních podpůrných nástrojů. Nabízejí například nejfotografovanější místa Prahy, císařské otisky
stabilního katastru z roku 1842 nebo archiv leteckých snímků, a také archiv map územních plánů hl. m. Prahy.
www.geoportalpraha.cz

Kancelář infrastruktury a krajiny

vedoucí: Ing. Marek Zděradička

Kancelář infrastruktury a krajiny je partnerem všem výše uvedeným sekcím a poskytuje jim průřezovou podporu.
Zpracovává analýzy, připravuje podklady a návrhy týkající se dopravní, technické i krajinné infrastruktury. Dále
vypracovává a aktualizuje koncepční dokumenty rozvoje jednotlivých systémů infrastruktury, jako jsou například
metro a tramvajové trati, komunikační stavby nebo parkoviště P+R. K dalším činnostem kanceláře patří například
tvorba a aktualizace výhledového dopravního modelu hl. m. Prahy.

Kancelář komunikace a prezentace

vedoucí: Mgr. Adam Švejda

Kancelář komunikace a prezentace je hlavním informačním zdrojem pro laickou i odbornou veřejnost. Podílí se mimo
jiné na přípravě nového informačního centra a má na starosti celkovou propagaci IPR Praha v médiích a na veřejnosti.
Kancelář v roce 2013 uspořádala několik odborných akcí, mimo jiné konferenci „Středoevropská metropole ve
21. století“ nebo setkání s občany v rámci projektu „Praha pro lidi“. Stojí také za vznikem kampaně „Ladíme Prahu“.
V neposlední řadě spravuje Portál územního plánování hl. m. Prahy.
Portál územního plánování
Portál územního plánování hl. m. Prahy je platformou, kde lze nalézt veškeré informace z oblasti územního plánování
v Praze a nejaktuálnější zprávy týkající se (nejen) územního plánu. Portál slouží jako komplexní zdroj o území Prahy
informací pro laiky i jako podklad pro odborné práce. Cílovou skupinou je tedy jak široká veřejnost, tak projektanti,
pracovníci státní správy a samosprávy či studenti. | www.uppraha.cz
Metropolitní ozvučná deska
Metropolitní ozvučná deska (MOZD) je odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy pro rozvoj města. Základním
úkolem je poskytovat zpětnou vazbu Radě hl. m. Prahy a podávat doporučení na řešení konkrétních otázek
souvisejících s rozvojem hl. města. Nejde o volený orgán a účast je zcela dobrovolná. Nemá vytvářet koncepce ani
rozhodovat, ale reagovat na aktuální případy a poskytovat zpětnou vazbu správě města. Kromě architektů, urbanistů,
sociologů či dopravních inženýrů zde diskutují také developeři, ekonomové, historici, umělci, sociologové, filozofové,
designéři, aktivisté i zastupitelé z místních radnic. Ozvučná deska se během své existence vyvinula v respektovaný
orgán mimo jiné poskytující neformální náměty pro činnost jednotlivých sekcí IPR Praha. | www.ozvucnadeska.cz
Ladíme Prahu
Kampaň „Ladíme Prahu“ je unikátním projektem, ve kterém své síly spojuje samospráva města s aktivními
uměleckými a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy. Vytváří tak kreativní partnerství
napříč občanskými iniciativami, které zkvalitňují městský prostor, zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi, podporují
kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě města. | www.ladimeprahu.cz

Kancelář řízení a administrace

vedoucí: JUDr. Zdeňka Zenkerová, Ph.D.

Tato kancelář poskytuje administrativní, právní a ekonomickou podporu IPR Praha. Zajišťuje například zpracovávání
smluv, vyřizování žádostí o informace či administraci veřejných zakázek. Do ekonomické agendy kanceláře patří
například tvorba rozpočtu a kontrola čerpání financí. V neposlední řadě pod Kancelář řízení a administrace patří
archiv územně plánovací dokumentace a fotoarchiv.

Pracoviště pro Pražské stavební předpisy

vedoucí: Ing. arch. Pavel Hnilička

Na jaře 2012 bylo v IPR Praha zřízeno nové Pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu
novely pražských obecných technických požadavků (OTPP). K revizi OTPP musí dojít, má-li město splnit požadavky
stavebního zákona na udržitelný rozvoj území nebo např. na ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch.
Dokument se bude nově jmenovat Pražské stavební předpisy (PSP) a významnou měrou bude formovat obraz města.
Pražské stavební předpisy
Stávající platná vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, zásadním
způsobem ovlivňuje obraz města. Každá jednotlivá novostavba nebo stavební úprava domu a jeho okolí se tímto
stavebním předpisem musí řídit. V současné době nemá vyhláška žádnou návaznost na územní plán, dokonce se s ním
rozchází například v definici povolené zastavitelné plochy. Má-li hlavní město Praha splnit požadavky stavebního
zákona na udržitelný rozvoj území nebo například na ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch, musí
dojít k revizi OTPP, aby tyto podmínky mohly být splněny. Pražské stavební předpisy jsou tedy novými stavebními
standardy, které zohledňují výše uvedené náležitosti. Předpokládáme, že budou schváleny v létě 2014.

Stalo se v roce 2013
Leden Reálný start
nově vzniklé Kanceláře
veřejného prostoru IPR
Praha
Kancelář začala
pracovat na studiích
pro Manuál tvorby
veřejných prostranství
hl. m. Prahy,
Koncepce pražských
břehů. Dále začala
koordinovat projektové
práce rekonstrukce
tramvajové trati na
Karlově náměstí ve
spolupráci s TSK, DPP,
ELTODO a dalšími
organizacemi.
V průběhu roku
spolupracovala
kancelář na přípravě
projektů kultivace
veřejného prostoru
v souvislosti
s dopravními zásahy ve
městě (např. projekty
dopravních úprav po
otevření tunelového
komplexu Blanka nebo
humanizace severojižní
magistrály).
Leden

KVĚTEN–ČERVEN Výstava Od teď do teď
Výstava projektů studentů architektury na téma
Praha a veřejný prostor, připravil IPR Praha
(dříve ÚRM) ve spolupráci s Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou.
ČERVEN Máme otevřeno

DUBEN Pravidla
pro přípravu investic
na veřejných
prostranstvích
Kancelář veřejného
prostoru připravila
soubor pravidel pro
přípravu investic
na veřejných
prostranstvích, které
následně schválila
Rada hl. m. Prahy.
Cílem těchto zásad
je koordinovat
a zefektivnit čerpání
financí z veřejného
rozpočtu například
na úpravu parků, ulic
či náměstí tak, aby
Pražanům přinesly
maximální užitek.

ÚNOR Metropolitní
ozvučná deska 2.1
Diskutovalo se, jak
dál v problematice
změn územního plánu;
o roli strategického
plánu v rozvoji Prahy
v mezinárodním
kontextu a také, jak
podpořit kreativitu
občanů.
Únor

Březen

ÚNOR

Praha pro lidi – Vidoule
Cílem projektu Praha
pro lidi je zapojit
obyvatele Prahy
do aktivit, které
pomůžou zlepšit
podobu a fungování
veřejných prostranství
v Praze. Hlavním
tématem setkání,
kterého se zúčastnilo
na 300 občanů včetně
tehdejšího radního
Tomáše Hudečka,
byla projednávaná
změna územního plánu
v oblasti Vidoule.

Duben
DUBEN Metropolitní
ozvučná deska 2.2
Hlavními tématy
diskusí druhého
setkání „ozvučné
desky“ byly možnosti
využití holešovického
Výstaviště, revize
obecně technických
požadavků (OTPP)
a humanizace
severojižní magistrály.

KVĚTEN Praha pro lidi –
Hloubětín
Na konci května
proběhlo během
festivalu Street for
Art na Černém Mostě
další z řady setkání
pořádaných v rámci
projektu Praha pro lidi.
Setkání se zaměřilo
na diskuzi o možné
budoucí podobě
a využití prostoru
u výstupů ze stanice
metra Hloubětín
a prostoru bývalého
Vetiškova náměstí.
Květen
KVĚTEN Praha pro lidi –
Karlovo náměstí
Účelem setkání bylo
umožnit veřejnosti
podílet se na přípravě
Studie základních
úprav Karlova náměstí,
kterou připravuje
Kancelář veřejného
prostoru IPR Praha.

KVĚTEN Metropolitní

ozvučná deska – Černý
MOZD
Základním tématem
setkání byla městská
identita, její vytváření
a součásti. Diskuse
se v konkrétních
případech vztahovala
k současné situaci
v Praze 14.

Leden–BŘEZEN Výstava Fotografování pražské architektury, 1922–1968
Výstavní cyklus připravený pro Sál architektů na Staroměstské radnici
mapoval způsoby a metody fotografování architektury pražských staveb.

Symbolické otevření
areálu IPR Praha
veřejnosti a položení
základního kamene
Informačního centra
plánování Prahy.
Zároveň byla zahájena
kampaň Ladíme Prahu.
ČERVEN První verze

návrhu Pražských
stavebních předpisů
(PSP)
Pražské stavební
předpisy novelizují
vyhlášku o obecných
technických
požadavcích na
výstavbu v hlavním
městě Praze (OTPP).
V červnu bylo zahájeno
vnitřní připomínkové
řízení v IPR Praha.
Červen
ČERVEN Metropolitní
ozvučná deska 2.3
Účastníci setkání
„ozvučné desky“ měli
možnost reagovat
na prezentaci 10
tezí vznikajícího
Metropolitního plánu.
ČERVEN Memorandum
o spolupráci Prahy
a Středočeského kraje
Oba kraje budou úzce
spolupracovat nejenom
při čerpání finančních
prostředku z Evropské
unie (zejména v rámci
integrovaných
územních investic –
ITI), ale také při
výběru a realizaci
konkrétních projektů.

DUBEN–KVĚTEN

výstava Centrum architektury a designu
Výstava představila návrhy ideové
architektonické soutěže pro studenty architektury
na využití vybraných území v centru města
a na propojení vltavských břehů.

ČERVEN–ŘÍJEN Výstava
Pražské zahrádkové osady

ZÁŘÍ–ŘÍJEN Nábřeží žije!
Smetanovo nábřeží se na pět sobot během
září a října otevřelo pěším. Kromě kulturního
a kulinářského programu probíhaly také
diskuze o současnosti i budoucnosti Prahy
s důrazem na využití veřejného prostoru.
Projekt byl unikátním příkladem úspěšné
spolupráce města a neziskového sektoru.

ČERVEN Prezentace
10 tezí Metropolitního
plánu na semináři
pro starosty
městských částí Na
semináři pro starosty
městských částí bylo
prezentováno deset
tezí Metropolitního
plánu.

LISTOPAD

Transformace ÚRM
ŘÍJEN Praha pro lidi –
na IPR Praha
Bělohorská
Transformace posílila
Tématem dalšího
roli IPR Praha
setkání občanů
v rámci projektu Praha jako koncepčního
pro lidi byla diskuse pracoviště, které
otevřeně komunikuje
o budoucí podobě
s městskými
Bělohorské ulice
částmi, odborníky,
v Praze 6.
občanskou veřejností
i mezinárodními
ŘÍJEN Praha pro lidi – partnery. Výsledkem
Václavské náměstí
transformace je
Poslední setkání
respektovaný institut
projektu Praha pro
nabízející dobře
lidi v roce 2013 bylo prodiskutované
věnováno podobě
koncepční
Václavského náměstí a realistické nástroje
a projektu úprav
plánování a rozvoje
veřejného prostoru.
města.

ČERVEN Povodňová
mapa on-line
V červnu 2013 zajistil
IPR (URM) provoz
Povodňové on-line
mapy s aktuálními
informacemi
o dopravních
omezeních v průběhu
povodně.

Červenec

Srpen

Září
ZÁŘÍ Druhá verze
návrhu Pražských
stavebních předpisů
(PSP)
Po úpravě návrhu
PSP po vnitřních
připomínkách v IPR
Praha následovalo
oficiální připomínkové
řízení, kdy se k návrhu
vyjádřily odbory
Magistrátu hl. m.
Prahy.

Říjen
ŘÍJEN Metropolitní
ozvučná deska 2.4
Na setkání byly
prezentovány
dosavadní výsledky
činnosti pracovních
skupin strategického
plánu a dále se
diskutovalo o možných
podobách priorit
pražské strategie.

Listopad
LISTOPAD

Českorakouské fórum
architektury 2013:
Středoevropská
metropole ve
21. století
Mezinárodní
dvoudenní konference
o územním
a strategickém
plánování přilákala
více než 250
účastníků.

PROSINEC Dopravní
Fórum Severozápad
Cílem fóra
založeného v rámci
evropského projektu
D-Air je koordinace
a podpora plánů na
snížení emisí CO2
a zkvalitnění pozemní
dopravy v okolí
letiště.
PROSINEC

Memorandum
s vysokými školami
a Akademií věd ČR
Účelem spolupráce
je zejména hájení
společných
zájmů na národní
i mezinárodní
úrovni, realizace
společných projektů
v oblasti výzkumu
a vývoje, podpora
rozvoje Prahy a její
propagace jako
centra znalostí
a inovací. Spolupráci
bude koordinovat IPR
Praha.
Prosinec
prosinec

Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje hl.
m. Prahy
Veřejné projednání.
prosinec Digitální
mapa veřejné správy
V prosinci
2013 schválilo
Zastupitelstvo hl.
m. Prahy dokument,
kterým deklarovalo
potřebu realizace a
dlouhodobé správy
Digitální mapy
veřejné správy hl.
m. Prahy. Realizaci
zajišťuje Sekce
prostorových
informací IPR Praha.

ŘÍJEN Pokoje
Jeden
dům,
ZÁŘÍ Zadání
Metropolitního plánu 40 prázdných
pokojů a přes 30
schváleno
architektonických
Přípravné práce na
zadání byly ukončeny studií. ÚRM (IPR
Praha) prezentoval
prezentací návrhu
činnost mladých
zadání starostům
architektů
MČ
v
březnu
2013.
ČERVEN–SRPEN Semináře pro městské části
z Kanceláře veřejného
Po projednání
V létě proběhly semináře k naladění
prostoru a Kanceláře LISTOPAD–PROSINEC „Nový“ Geoportál
a
vyhodnocení
spolupráce IPR Praha s městskými částmi.
metropolitního plánu. Na podzim 2013 byl zásadně přepracován
Zástupci MČ byli seznámeni s postupem prací připomínek bylo
Geoportál hl. m. Prahy, který nabízí množství
Zadání
Metropolitního
ŘÍJEN Webová mapa
na novém Strategickém plánu hl. m. Prahy,
plánu 19. 9. 2013
pro parlamentní volby tematických map Prahy. Dostal novou grafiku,
vznikajícím Metropolitním plánu a další
intuitivní ovládání a nově ulehčuje prohlížení
schváleno
Pražané díky této
činností IPR Praha.
Zastupitelstvem HMP. mapové aplikaci lehce v mobilních zařízeních.
zjistili, kam mají jít
ČERVEN–ZÁŘÍ Čajové středy
volit. Po volbách
Každou středu se konaly neformální schůzky jednak pro zlepšení
LISTOPAD–BŘEZEN 2014 Výstava věnovaná
zde měli k dispozici
komunikace mezi zaměstnanci IPR Praha, ale také s externími
architektu nemocnic Bedřichu Rozehnalovi
přehledné a detailní
experty a novináři.
„Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil
výsledky o volebních standard nemocničního prostředí“ se jmenuje
výsledcích.
V Sále architektů Staroměstské radnice proběhla výstava
výstava v Sále architektů Staroměstské
o zahrádkových osadách v českém i mezinárodním kontextu.
radnice zahájená zde v listopadu 2013.

Naše webové stránky
Systém webových stránek, které spravuje IPR Praha, odpovídá rozsahu činností, které IPR Praha také zajišťuje.
V současné době upravujeme celý systém a strukturu těchto stránek tak, aby návštěvník informace, které hledá,
nacházel snadněji, intuitivně. Během několika týdnů se například chystáme transformovat Portál územního
plánování Prahy a webové stránky IPR Praha do jednoho přehledného webu.

Přehled webových stránek
Oficiální stránky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

www.iprpraha.cz

Na stránkách IPR Praha naleznete především kontaktní informace, organizační strukturu, charakteristiku IPR Praha,
ale i pracovní příležitosti a další veřejná oznámení nebo povinné informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Portál územního plánování hl. m. Prahy

www.uppraha.cz

Portál územního plánování je platformou, kde se nacházejí veškeré informace o územním a strategickém plánování
v Praze a aktuální zprávy týkající se jednotlivých dokumentů, ale také novinky z oblasti rozvoje a plánování Prahy.
Portál také slouží jako informační zdroj pro odborné práce, a to jak široké veřejnosti, tak projektantům, pracovníkům
státní správy a samosprávy či studentům nebo například mediálním pracovníkům.

Geoportál 

www.geoportalpraha.cz

Geoportál je základní internetový rozcestník pro prohlížení map a získávání informací o území Prahy. Jeho
zprovozněním v roce 2011 byly do té doby roztříštěné mapové aplikace a informace sjednoceny. Nabídku digitálních
map nadále rozšiřujeme a zpřístupňujeme tak odborné informace. Na úvodní stránce Geoportálu se nachází
rozcestník na Mapu on-line a Pražské mapy, základní aplikace portálu.
Mapa on-line poskytuje informace například o parkovacích zónách, kvalitě ovzduší, parcích, aktuálních linkách
Pražské integrované dopravy, cyklistických stezkách, změnách územního plánu nebo počtu obyvatel.
Pražské mapy jsou jakýmsi katalogem jednotlivých aplikací včetně konkrétních podpůrných nástrojů. Najdete zde
například nejfotografovanější místa Prahy, císařské otisky stabilního katastru

Projektové weby
Ladíme Prahu! 

www.ladimeprahu.cz

Kampaň Ladíme Prahu je unikátním projektem, ve kterém své síly spojuje samospráva města s aktivními uměleckými
a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy. Projekt Ladíme Prahu podporuje kreativní
partnerství napříč občanskými iniciativami, které zkvalitňují městský prostor, zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi,
podporují kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě města.

Metropolitní ozvučná deska 

www.ozvucnadeska.cz

Metropolitní ozvučná deska je odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy pro rozvoj hlavního města. Jejím
základním úkolem je poskytovat Radě zpětnou vazbu a podávat doporučení, jak řešit konkrétní otázky související
s rozvojem města. Nejde o volený orgán, účast je dobrovolná. Ozvučná deska nevytváří koncepce ani nerozhoduje,
ale reaguje na aktuální případy a správě města poskytuje zpětnou vazbu. Kromě architektů, urbanistů, sociologů
a dopravních inženýrů zde diskutují také developeři, ekonomové, historici, umělci, sociologové, filozofové, designéři,
aktivisté i zastupitelé městských částí.

Praha pro lidi 

www.prahaprolidi.cz

Projekt Praha pro lidi odstartoval na podzim roku 2012 a jeho cílem je zapojit do diskuze o podobě veřejného
prostoru širokou veřejnost. Na veřejných setkáních se zainteresovanými občanskými sdruženími, obyvateli města
a zástupci politické reprezentace hledáme možná řešení. Výběr lokalit řešených v rámci projektu Praha pro lidi
vzniká jak z iniciativy města, tak z podnětu občanských sdružení nebo občanů. Prostřednictvím webových stránek
má každý možnost vložit svůj návrh lokality k řešení v rámci tohoto projektu.

Naši lidé
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE je pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Je jedním z iniciátorů transformace IPR Praha. Zároveň zodpovídá za
práce na Aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy. Tomáš Ctibor má zkušenosti
z mnohaletého působení v oblasti trhu s nemovitosti, ale i z pedagogické činnosti
na Fakultě architektury ČVUT.

Ing. arch. Kamil Kubiš – zástupce ředitele IPR Praha pro procesy a systémy. V minulosti
působil jako vedoucí Odboru územního rozvoje MČ Praha 10. V období příprav
stavebního zákona mezi lety 2000 a 2001 byl poradcem náměstka ministra pro územní
rozvoj a bytovou politiku. Má zkušenosti i ze soukromé architektonické praxe.
Účastní se mezinárodních konferencí na téma městského rozvoje a plánování.

doc. Ing. arch. Roman Koucký je ředitelem Sekce plánování města, pod kterou patří
i Kancelář metropolitního plánu. V její gesci je příprava nového územního plánu hl.
m. Prahy (Metropolitního plánu). V současné době vede tým, který připravuje návrh
Metropolitního plánu. Roman Koucký vede ateliér na Fakultě architektury ČVUT
a má zkušenosti z vedení úspěšné architektonické kanceláře, pracoval na územních
a regulačních plánech několika českých měst (Teplice, Šternberk, Plzeň, Horažďovice
nebo Pec pod Sněžkou).

Ing. arch. Pavla Melková je ředitelkou Sekce detailu města, která se od podzimu 2012
zabývá především tvorbou veřejného prostoru. Do její gesce spadají projekty Kanceláře
veřejného prostoru jako například Koncepce pražských břehů, Manuál tvorby veřejných
prostranství nebo revitalizace Karlova náměstí. Pavla Melková získala Národní cenu
za architekturu Grand Prix 2012.

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. je ředitelem Sekce prostorových informací, která je pověřena
koordinací rozvoje služeb geografických informačních systémů (GIS) hl. m. Prahy.
V gesci Sekce prostorových informací je i správa a rozvoj celoměstského souboru
geografických dat a digitálních map a informačního systému pro jejich správu
a publikaci. K dalším projektům sekce patří zejména tvorba mapových služeb a aplikací
prezentujících data prostřednictvím Geoportálu a aktualizace Územně analytických
podkladů hl. m. Prahy.
Ing. Marek Zděradička vede Kancelář infrastruktury a krajiny, která mimo jiné
vypracovává a aktualizuje koncepční dokumenty rozvoje jednotlivých systémů
infrastruktury, např. rozvoj metra a tramvajových tratí, komunikačních staveb nebo
parkovišť P+R.

Mgr. Adam Švejda vede Kancelář komunikace a prezentace, která vznikla v červenci 2013.
Je odborníkem na PR a marketing. V minulosti pracoval například v České komoře architektů,
byl rovněž členem PR týmu arcibiskupa Dominika Duky, ve kterém měl na starost kulturní
program v Katedrále sv. Víta. Před vstupem do oblasti PR řídil filmovou produkční společnost.

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur je vedoucím Pracoviště pro
územní a stavební standardy, které vypracovalo návrh znění Pražských stavebních
předpisů (PSP). Ty mají nahradit dnes již nevyhovující vyhlášku hl. m. Prahy o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP). Před vypracováním návrhu
PSP jeho tým vypracoval analýzu OTPP. Hnilička je architekt a urbanista a vede vlastní
architektonický ateliér.

Ing. akad. arch. Jan Šépka je vedoucí Kanceláře projektů a soutěží, která organizačně
patří do Sekce detailu města. Kancelář má za úkol zajistit, aby investicím města
do veřejných prostranství předcházela koncepční příprava například formou
architektonických soutěží. Zlepší se tak celková kvalita úprav veřejného prostoru města.
Šépka má bohaté zkušenosti z pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT
a z vedení vlastní projekční kanceláře.

Kontakty

Podpora IPR Praha městským částem
Pro plánování a rozvoj města v kontextu platného Územního plánu hl. m. Prahy je klíčová činnost Kanceláře
podpory plánu 99, která zastupuje město při projednávání významných změn v území – formuluje požadavky
na tyto projekty a obecně hájí zájmy města v oblasti územního rozvoje. Má tak přímý vliv projekty, které se
v Praze realizují. V neposlední řadě navrhuje stanovisko města k EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí).
Území Prahy je rozděleno mezi garanty, kteří jsou zároveň kontaktními osobami v otázkách týkajících se konkrétní
oblasti, území nebo lokality.
Kancelář také poskytuje odbornou podporu v podobě konzultací městským částem, samosprávě města,
ale i dalším institucím, investorům a veřejnosti.
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Rozdělení garancí Kanceláře podpory plánu 99 do oblastí a území

Kontaktní osoby pro jednotlivá území
Ing. arch. Dominik Aleš

ales@ipr.praha.eu | 236 004 599

Praha 1 – část (Staré Město, Nové Město), Praha 2, Praha 8 – část (oblast 1), Praha 9 – část (oblast 1)

Ing. arch. Pavel Beneš

benes@ipr.praha.eu | 236 005 645

Praha 8 – část (oblast 2), Praha 18, Praha 19, Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Chabry, Satalice, Vinoř

Ing. arch. Tomáš Brázda

brazda@ipr.praha.eu | 236 004 729

Praha 1 – část (Hradčany, Malá Strana), Praha 5 – část (oblast 1), Praha 6 – část (oblast 1), Praha 7 – část (oblast 1)

Jan Flegl, DPLG

flegl@ipr.praha.eu | 236 005 081

Praha 6 – část (oblast 4), Praha 7 – část (oblast 4), Praha 13, Praha 17, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina,
Suchdol, Troja – část (oblast 4), Zličín

Ing. arch. Zdeněk Ent

ent@ipr.praha.eu | 236 004 598

Praha 5 – část (oblast 4), Praha 16, Lipence, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Zbraslav

akad. arch. Jan Hladík

hladik@ipr.praha.eu | 236 004 741

Praha 4 – část (Michle oblast 3, Záběhlice oblast 3), Praha 11, Kunratice, Šeberov, Újezd

Ing. Michaela Pospíšilová

pospisilova@ipr.praha.eu | 236 005 060

Praha 4 – část (Hodkovičky, Lhotka, Krč oblast 3, Braník), Praha 12, Libuš

Ing. arch. Eva Smutná

smutna@ipr.praha.eu | 236 004 728

Praha 9, Praha 14, Praha 20, Praha 21, Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje

Ing. arch. Renata Synková

synkova@ipr.praha.eu | 236 004 602

Praha 10 – část (oblast 2), Praha 15, Praha 22, Benice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Kolovraty, Královice,
Křeslice, Nedvězí, Štěrboholy

Ing. arch. Ondřej Zemánek

zemanek@ipr.praha.eu | 236 005 609

Praha 3, Praha 4 – část (oblast 1), Praha 10 – část (oblast 1)					

Kancelář komunikace a prezentace 
Kancelář komunikace a prezentace je hlavním komunikačním kanálem IPR Praha pro městské části, novináře a laickou
i odbornou veřejnost. Na její oddělení komunikace se lze obracet každý všední den od 9.00 do 18.00 hodin.
Mgr. Adam Švejda | Vedoucí Kanceláře komunikace a prezentace | svejda@ipr.praha.eu | 236 004 620 | 603 524 310
Mgr. Marek Vácha | Vedoucí oddělení komunikace | vacha@ipr.praha.eu | 236 005 020 | 723 444 291
Mgr. David Hájek | Pracovník vztahů k veřejnosti | hajek@ipr.praha.eu | 236 005 633 | 721 650 284
Bc. Sára Richterová | Asistentka vedoucího KKP | richterova@ipr.praha.eu | 236 005 634 | 727 835 760

Poskytování dat městským částem
Podle Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů jsou městským částem data, standardní výstupy
a související služby poskytovány bezplatně na základě písemné Žádosti o bezplatné poskytnutí dat a výstupů
z datových souborů IPR Praha.
Ing. Jana Fořtová | fortova@ipr.praha.eu | tel: 236 005 088, fax: 224 923 635
Dagmar Otevřelová | otevrelova@ipr.praha.eu | tel: 236 005 043
Výdej dat digitálních map:
pondělí 9.00–12.00, 14.00–16.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00 hodin
středa 9.00–12.00, 14.00–17.00 hodin

Zákresy staveb do 3D modelu
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nabízí zpracování zákresů stavebních záměrů v základním
hmotovém provedení bez dalších výraznějších efektů a následné zasazení do 3D modelu a zeleně Prahy.
Takto vytvořený model při porovnání s fotografickými záběry budoucího staveniště slouží přednostně
ke zvláštnímu posouzení přípustnosti stavebního záměru v obrazu města.
Kontakt: 3d@ipr.praha.eu

Plánovací systém

Právní rámec dokumentů
Strategický plán
Strategický plán je koncepční rozvojový dokument města. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému
sektoru základní představu o směřování města v dlouhodobém horizontu. Strategický plán reaguje na širokou škálu
sociálních, demografických a kulturních otázek, zahrnuje problematiku životního prostředí a ekonomického rozvoje.
Formální ani obsahové náležitosti strategického plánu nejsou v současné době upraveny žádným závazným
předpisem.
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací kraje. Stanovují základní požadavky na uspořádání
území, mezi něž spadá především vymezení klíčových staveb dopravní a technické infrastruktury a hlavních
rozvojových oblastí. Zásady jsou pořizovány každým ze 14 krajů České republiky a zpřesňují úkoly stanovené vládní
politikou územního rozvoje; zároveň vytvářejí podmínky pro koordinaci zájmů jednotlivých obcí v rámci kraje
a principy v nich přijaté jsou závazné pro územní plán. Hlavní město Praha jako kraj a obec zároveň pořizuje jak
zásady územního rozvoje, tak i územní plán. Ze zákona je povinná aktualizace zásad územního rozvoje nejpozději
každé 4 roky.
Podrobné požadavky na obsah dokumentu a jeho pořízení stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Územní plán (Metropolitní plán, územní plán vymezené části území hl. m. Prahy)
Územní plán určuje základní urbanistickou koncepci města. Vymezuje především zastavěná, zastavitelná,
nezastavěná a nezastavitelná území; dále pak stanovuje podmínky prostorového uspořádání města, určuje veřejně
prospěšné stavby a opatření, vytváří rámec pro rozhodování stavebních úřadů.
Hlavní město Praha se rozhodlo využít možnosti dané stavebním zákonem a pořídit územní plán ve dvou úrovních:
Metropolitní plán, který je zpracováván pro celé území hlavního města Prahy, a územní plán vymezené části území
hlavního města Prahy, který bude ve vybraných oblastech dále zpřesňovat principy stanovené Metropolitním plánem.
Uplatňování územního plánu je hodnoceno nejpozději každé 4 roky.
Požadavky na územní plán a způsob jeho pořízení udává § 43 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Regulační plán
Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků a umisťování staveb. Rovněž
vymezuje stavby veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství. Regulační plán může být vydán pouze pro
území, která jsou vymezena územním plánem, popřípadě zásadami územního rozvoje.
Náležitosti regulačního plánu i jeho pořizování jsou uvedeny v § 61 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Územní studie
Územní studie prověřuje možná řešení vybraných problémů v území. Může jít například o ověření možností zastavění
území nebo podmínek jeho budoucího uspořádání. Územní studie slouží jako podklad pro pořizování územně
plánovací dokumentace i rozhodování stavebních úřadů.
Obsahové náležitosti územní studie a její cíl jsou podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) vždy určeny
s ohledem na potřeby konkrétního území.

Používané nástroje koordinace a plánování města se liší svým měřítkem, od dokumentů na úrovni ústřední správy
České republiky až po agendu v rozhodovací gesci městských částí. Podrobnější nástroje přitom upřesňují
rámcové zásady, stanovené nadřazeným dokumentem, a to tak, aby reagovaly na konkrétní podmínky městské části,
případně její části – lokality. Uvedené příklady zahrnují pouze nejdůležitější a nejčastěji používané nástroje
a ilustrují jejich hierarchii.

Manuál tvorby veřejných prostranství
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Metodika
Rozvaha o území městské části
Cílem Rozvahy je aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí. Rádi bychom
využili Vaší lokální znalosti území k sestavení souhrnného obrazu města – nikoliv statického, poznatelného na
základě geografických údajů a statistických dat, ale k vytvoření představy o směřování města do budoucna. Získané
podklady budou využity všemi sekcemi Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, uplatní se tedy nejen při
zpracovávání územního (Metropolitního) plánu, ale též při řešení strategických a koncepčních vizí i detailních agend.
Smyslem není získat o území faktografická data, ale poznat názor městské části na územní rozvoj a možnosti jeho
plánování do budoucna. Zvolená jednotná metodika by měla přispět k tomu, aby od všech městských částí byla
získána srovnatelná základna informací, z nichž bude možné dále odvozovat diskuze o podrobnějších problémech
a možnostech území.
Zároveň není třeba, aby byl daný dokument schválen Radou či Zastupitelstvem městské části. Budeme rádi, pokud jej
vyplníte kolektivně; označení případných nejednoznačných či protichůdných postojů mohou být cenným příspěvkem
k poznání názorů na uspořádání města. Účelem je poskytnout i Vám podklad k diskuzi o současném stavu –
hodnotách a problémech na území dané MČ, ale zároveň se zamyslet i nad plánovanou a kýženou podobou Vaší MČ.
Budeme rádi, pokud se Vám podaří identifikovat ty jevy, na kterých se městská část shodne (jako politická
reprezentace, občané, případně nositelé dalších zájmů v území). Obdobně cenné bude však i zakreslení jevů
vyvolávajících kontroverze nebo protichůdné zájmy; pro jejich identifikaci je k dispozici prostor pro textový popis
v legendě.
Čistopisnou rozvahu bude pověřená kontaktní osoba vyplňovat prostřednictvím intuitivní on-line aplikace na
stránkách IPR. Převážnou většinu jevů lze zobrazit bodovými značkami; případný větší rozsah lze okomentovat
v legendě. Je-li zapotřebí užít značku liniovou či plošnou, je to uvedeno v průvodním popisu.
Každý zakreslovaný jev bude očíslován a v legendě jej stručně okomentujete – zejména z hlediska konkrétnějších
představ či zájmů městské části, můžete zde také upřesnit rozsah popisovaného jevu, pokud pro jeho vyznačení je
měřítko mapy příliš velké nebo malé.
V některých případech jsou pro městskou část významné také plochy a jevy, nacházející se na území sousedních
městských částí. V tom případě prosím zakreslete i tento překryv, jeho vyhodnocením můžeme lépe poznat možnosti
koordinace sousedících oblastí.
Pro pracovní účely a diskuzi v rámci Vaší městské části Vám poskytujeme tištěnou mapu a průklepové papíry s fixy,
které by Vám měly usnadnit přípravu dokumentu. Zároveň přikládáme samostatné listy k poznámkám k jednotlivým
jevům. Celkem obdržíte čtyři průklepové papíry. Pro každý výkres je určen jeden průklepový papír, jeden navíc jsme
přiložili pro zkoušku Pro snazší zpracování a přehlednost použijte prosím přiložené fixy; jejich barvy jsou uvedeny
v příslušných otázkách legendy.

Cíle Koncepční rozvahy
– Aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí
– Využít lokálních znalostí území k sestavení souhrnného obrazu města
– Získat názor městské části na územní rozvoj a možnosti plánování

K vytváření rozvahy
– Koncepční rozvaha vychází z poznatků již zpracovaných či zpracovávaných materiálů některých městských částí
– Z důvodu možnosti dalšího zpracování dat ve všech sekcích IPR je volena jednotná metodika
– Koncepční rozvahu vyplní za městskou část zvolená kontaktní osoba
– Jednotlivé jevy budou zakreslovány v mapě a doplněny komentovaným popisem

Postup při zpracování
– Pro koncept určený k vnitřní diskuzi městské části budou poskytnuty tištěné mapy, průklepové papíry
a barevné fixy
– Čistopis bude vyplněn prostřednictvím intuitivně ovládané on-line mapové aplikace dostupné na stránkách
www.iprpraha.cz

Pracovní materiály, které jste dostali na workshopech vyplňte prosím kolektivně.
Zajímá nás především výsledek vaší diskuze a spolupráce.
Prosím, určete kontaktní osobu, která bude odpovídat za vyplnění Koncepční rozvahy.
Čistopis vyplňte do 30. 5. 2014 prostřednictvím intuitivně ovládané on-line mapové
aplikace dostupné na stránkách www.iprpraha.cz. Aplikace bude přístupná od 1. 5. 2014.
Předpokládáme, že na začátku května proběhne informační setkání, týkající se metodické
pomoci při vyplňování on-line mapové aplikace Koncepční rozvahy.

Legenda

Grafická zobrazení jsou rozdělena do třech výkresů (mapových vrstev).
Mapa A. – Hodnoty na území MČ (současný stav)
Mapa slouží k identifikaci silných stránek území, které souvisejí s celkovým uspořádáním území městské části
a probíhajícími aktivitami.
Mapa B. – Problémy a nedostatky na území MČ (současný stav)
Mapa slouží k identifikaci slabých stránek území.
Mapa C. – Potenciály pro rozvoj městské části
Identifikujte, prosím, záměry rozvoje v území, představu o hierarchii jednotlivých městských jader a možnostech
lepšího propojení prostorové struktury MČ.
Při práci vám rádi poskytnou metodickou podporu pracovníci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Mapa A. – Hodnoty na území MČ:
A. 1.	Objekty a dominanty – Architektonické dominanty a hodnotné objekty
A. 2. Rámec veřejného prostoru – Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ
A. 3. Fyzická propojení – Stávající důležitá propojení a vazby v území
A. 4.	Osy a komunikace – Významné městské osy a komunikace
A. 5. Sociální struktury – Komunitní život v místě
A. 6. Kultura, sport a rekreace – Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ
A. 7. Urbanistické celky – Hodnotná území s funkční a stabilizovanou prostorovou strukturou
A. 8. Parky a krajinné celky – Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky
A. 9.	Ohniska a centra – Významné ohnisko městského života

Mapa B. – Problémy a nedostatky na území MČ:
	B. 1.	Objekty a dominanty – Chátrající budovy a areály
	B. 2. Rámec veřejného prostoru – Absence kvalitních veřejných prostranství
	B. 3. Fyzická propojení – Nedostatečná prostupnost území a chybějící pěší propojení
	B. 4.	Osy a komunikace – Bariéry vyvolané dopravními koridory
	B. 5. Sociální struktury – Sociální problémy
	B. 6. Kultura, sport a rekreace – Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas
	B. 7. Urbanistické celky – Zanedbaná a nevyužitá území, určená k transformaci
	B. 8. Parky a krajinné celky – Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny
	B. 9.	Ohniska a centra – Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit

Mapa C. – Potenciály pro rozvoj MČ:
C. 1.	Objekty a dominanty – Navrhované významné stavby
C. 2. Rámec veřejného prostoru – Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti
C. 3. Fyzická propojení – Navrhované vazby a propojení v území
C. 4.	Osy a komunikace – Záměr posílení městského charakteru komunikace
C. 5. Sociální struktury – Potenciál aktivit pro zlepšení života v MČ
C. 6. Kultura, sport a rekreace – Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas
C. 7. Urbanistické celky – Rozvojové urbanistické záměry v území
C. 8. Parky a krajinné celky – Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny
C. 9.	Ohniska a centra – Žádoucí hierarchie urbánních center

Popis jednotlivých položek legendy

Mapa A. – Hodnoty na území MČ
A. 1. Architektonické dominanty a hodnotné objekty
Definice – Vyznačte objekty, které svou architektonickou kvalitou výrazně předstihují okolí a vytvářejí jedinečné
a významné urbanistické prvky a dominanty. Nemusí se jednat pouze o objekty památkově chráněné.
Výkresová značka
A. 2. Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ
Definice – Vyznačte místa, kde se nacházejí veřejná prostranství nejčastěji využívaná a vyhledávaná obyvateli vaší
MČ. V komentáři popište hlavní hodnoty těchto prostranství.
Výkresová značka
A. 3. Stávající důležitá propojení a vazby v území
Definice – Jedná se o důležitá spojení, průchody, stezky hojně využívané pěšími, ale také cyklisty. Taková propojení,
která jsou důležitá pro prostupnost území – z hlediska komunikačních vazeb, vazeb na sousední městské části
a s ohledem na vztah městské struktury ke krajině.
Výkresová značka
A. 4. Významné městské komunikace a městotvorné osy
Definice – Městotvornými osami nazýváme takové ulice a třídy, které rozvíjejí jádra aktivit a vzájemně je propojují.
Zpravidla se jedná o živé obchodní třídy, bulváry soustřeďující společenské aktivity a další významné prostory.
Použijte liniovou značku, vyznačte pokud možno plnou délku těchto existujících komunikací a os.
Výkresová značka
A. 5. Komunitní život v místě
Definice – Vyznačte území, kde výrazně a dlouhodobě působí místní občanská sdružení, kde se konají veřejné akce
(slavnosti, trhy, apod.) a jiné aktivity důležité pro společenský rozvoj městské části.
Výkresová značka
A. 6. Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ
Definice – Zakreslete místa, v nichž se soustředí volnočasové (kulturní, sportovní) aktivity. Může se jednat jak
o organizované tak o spontánní aktivity, které probíhají na ulici (resp. ve městě) nebo na volném prostranství či
v přírodě.
Výkresová značka
A. 7. Hodnotná území s funkční a stabilizovanou prostorovou strukturou
Definice – Vyznačte (plošnou značkou) území, která jsou vnímána jako místa s příznivou strukturou (ať už se jedná
o kvalitní urbanistické řešení místa nebo území s vysokým množstvím dochovaných kvalitních stavebních detailů)
a která jsou významná z hlediska utváření obrazu a identity městské části.
Výkresová značka

A. 8. Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky
Definice – Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně (parků, lesoparků, luk a polí), které jsou
dlouhodobě udržovány (obdělávány) a které tvoří součást dnešního i budoucího systému městské zeleně.
V komentáři uveďte popis jednotlivých prvků systému. Pokud se na území městské části nacházejí významná
stromořadí, zakreslete je rovněž.
Výkresová značka
A. 9. Významné ohnisko městského života
Definice – Ohnisky (jádry) městských aktivit rozumíme taková místa ve městě, kde dochází k největšímu soustředění
pobytu obyvatel a jejich činností – může se jednat například o důležitá náměstí, místa soustředění pracovních
příležitostí nebo oblasti obchodů a služeb.
Velikostí značky rozlište hierarchii jader, pokud na území vaší městské části lze najít jader větší počet a jejich
význam není stejný.
Výkresová značka

Mapa B. – Problémy a nedostatky na území MČ:
B. 1. Chátrající budovy a areály
Definice – Vyznačte objekty a oblasti, které jsou ohroženy dlouhodobě neuspokojivým stavem prostředí (jak
z hlediska fyzického stavu, tak i sociálních charakteristik).
Faktorem způsobujícím degradaci objektů mohou být neujasněné majetkové vztahy, nedostatečná údržba objektů,
ztráta funkce městského parteru, oblasti bez využití.
Výkresová značka
B. 2. Absence kvalitních veřejných prostranství
Definice – Zakreslete do výkresu místa, v nichž je nedostatečně vymezeno veřejné prostranství (náměstí, ulice,
parky) či taková místa, kde veřejná prostranství jednoznačně chybí.
Zakreslujte pouze významná veřejná prostranství, jejichž prostorové určení je nedostatečné, případně která
vůbec nejsou vymezena. Použijte bodovou značku, rozsah a povahu chybějících veřejných prostranství případně
okomentujte v legendě.
Výkresová značka
B. 3. Nedostatečná prostupnost území a chybějící pěší propojení
Definice – Vymezte směry, v nichž není zajištěna prostupnost a přístupnost území pro pěší, cyklistickou, popřípadě
také motorovou dopravu potřebnou pro obsluhu území. Použijte jednosměrnou či obousměrnou šipku, podle situace.
Výkresová značka
B. 4. Bariéry vyvolané dopravními koridory
Definice – Vymezte linie, které vyvolávají neprostupnost území nebo svými negativními vlivy ovlivňují okolí.
Mezi bariéry zpravidla patří obtížně překonatelné komunikace a dráhy. Vyznačte liniovou značkou rozsah dané
bariéry.
Výkresová značka

B. 5. Sociální problémy
Definice – Vyznačte místa, která jsou problematická z pohledu Vaší městské části, kde se soustředí sociální či
ekonomické problémy.
Nemusí se jednat o místa, která jsou nebezpečná, ale pouze zanedbaná či taková, která vyžadují komplexnější řešení
(např. než pouze úklid daného místa).
Výkresová značka
B. 6. Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas
Definice – Označte místa, kde chybí možnosti kvalitního kulturního, sportovního či rekreačního využití pro
každodenní volnočasové aktivity.
Výkresová značka
B. 7. Zanedbaná a nevyužitá území, určená k transformaci
Definice – Zakreslete (plošnou značkou) území, která jsou určena k transformaci. Za transformační území jsou
považovány především ty plochy, jejichž uliční síť a struktura zástavby neodpovídají současným potřebám a do
budoucna bude nutné je přeměnit. Jedná se zejména o plochy, v nichž bylo ukončeno dřívější využití (opuštěné
průmyslové areály) nebo kde je žádoucí souvislá přestavba území.
Mezi transformační území patří i dosud nevyužívané plochy uvnitř zástavby, u nichž existuje záměr založit
urbanistickou strukturu. Nejmenší jednotkou trasformačního území je plocha o velikosti přibližně jednoho městského
bloku (cca. 1 ha). Transformačními územími nejsou plochy, v nichž se vyskytují izolované záměry na nové budovy.
Výkresová značka
B. 8. Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny
Definice – Zakreslete do výkresu (plošnou značkou) plochy zeleně, které nejsou udržovány vhodným způsobem. Jedná
se především o zanedbaná a nevyužívaná území (opuštěné produkční sady, neobdělávaná půda ležící dlouhodobě
ladem, izolační zeleň bez přiměřené údržby), ale také plochy, u nichž je vhodné změnit kulturu (např. pole určená
k zalesnění).
V komentáři uveďte podrobnější specifikaci problémů vymezených ploch.
Výkresová značka
B. 9. Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit
Definice – Vymezte hlavní dopravní závady a nedostatky v dopravním řešení. Zaměřte se na místa, která omezují či
znemožňují život, aktivity či rozvoj MČ.
Mezi hlavní dopravní problémy patří nevhodně řešené křižovatky, nadměrný hluk či emise.
Výkresová značka

Mapa C. – Potenciály pro rozvoj městské části:
C. 1. Navrhované významné stavby
Definice – Vyznačte stavby, které mají vzniknout ve Vaší městské části a u kterých se domníváte, že by mohli výrazně
přispět k posílení obrazu a image Vaší městské části (kvalitní a výrazná architektura) či které mohou mít výraznější
vliv na život v ní (sociální bydlení, kulturní dům, domov pro důchodce, školka).
Výkresová značka
C. 2. Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti
Definice – Vyznačte, v kterých místech je vhodné umístit či doplnit novou občanskou a komerční vybavenost.
Výkresová značka
C. 3. Navrhované vazby a propojení v území
Definice – Navrhněte nové vazby a dopravní propojení (pěší propojení, biokoridory, pěší stezky) s ohledem na
zlepšení kvality života v určité oblasti.
Změny navrhněte s ohledem na uzavřenost a nepřístupnost oblasti, která brání či omzeuje život a rozvoj území.
Použijte jednosměrnouo či obousměrnou šipku, podle potřeby.
Výkresová značka
C. 4. Záměr posílení městského charakteru komunikace
Definice – Definujte významné městské komunikace (městské ulice či bulváry) s obchodní funkcí, u kterých by
posílení jejich charakteru přispělo k lepší obyvatelnosti daného místa a zlepšilo by obraz městské části i užívání
daného místa. Komunikace vyznačte liniovou značkou v patřičném rozsahu.
Výkresová značka
C. 5. Potenciál aktivit pro zlepšení života v MČ
Definice – Vyznačte místa, která mají nejsilnější potenciál pro konání širokého spektra aktivit ve veřejném prostoru.
Výkresová značka
C. 6. Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas
Definice – Navrhněte vhodné umístění prostorů a zařízení pro volnočasové aktivity, prostory pro kulturu, sport
a volný čas. V legendě prosím rozlište, zda se jedná o zařízení s místním či celoměstským významem.
Výkresová značka
C. 7. Rozvojové urbanistické záměry v území
Definice – Zakreslete (plošnou značkou) záměry rozvoje – urbanistické celky. Zdůrazněte takové, které mohou mít
výrazný vliv na dotvoření kompaktnosti prostorové struktury MČ.
Výkresová značka

C. 8. Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny
Definice – Vyznačte (plošnou značkou) místa, kde se plánuje výsadba zeleně či zřízení městského parku, lesoparku,
stromořadí či úprav zeleně.
Nesoustřeďte se na jednotlivé stromy či stromořadí, ale na významnější záměry, podstatné pro celkový obraz
a kvalitu života v MČ.
Výkresová značka
C. 9. Žádoucí hierarchie urbánních center
Definice – Vyznačte lokální a městská centra dle toho, jaký význam mají v rámci celku, tedy hierarchii lokálních
a městských center v rámci Vaší představy o budoucí podobě MČ. Význam a hierarchii jednotlivých center popište
v legendě.
Výkresová značka

Sekce
strategií a politik

Sekce strategií a politik
Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy byl na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy pověřen Aktualizací
Strategického plánu hl. m. Prahy. Strategický plán je hlavní dokument sociálně-ekonomického rozvoje Prahy
a formuluje strategické cíle a směry rozvoje ve městě. Aktualizace strategického plánu spočívá v celkové revizi
dosavadního dokumentu schváleného v roce 2000 a aktualizovaného v roce 2008.
V roce 2013 byl ustanoven tým řešitelů a byli jmenováni členové šesti pracovních skupin (Struktura a správa města;
Ekonomický rozvoj; Sociální koheze, Kulturní a živé město; Environment a Infrastruktura). V souladu s přijatou
metodikou byly identifikovány hlavní problémy, silné stránky a potenciály rozvoje města. Na základě široce vedené
diskuze s významnými aktéry lokálního/územního rozvoje byly formulovány hlavní strategické cíle dalšího rozvoje
Prahy. O dílčích výsledcích se diskutovalo na četných setkáních. S metodikou přípravy strategického plánu byla dále
seznámena Metropolitní ozvučná deska, poradní orgán Rady hl. m. Prahy, byly jí také prezentovány hlavní závěry
analytické části a naznačeny předběžné cíle návrhové části strategie.
V roce 2014 tým Strategického plánu hl. m. Prahy připraví definitivní znění strategických cílů a politik, které
budou projednány jak s představiteli celoměstské veřejné správy, tak i se zástupci jednotlivých městských částí.
Součástí navrženého řešení bude také naznačení některých opatření, která bude vhodné v Praze realizovat tak, aby
byly jednotlivé politiky a strategické cíle naplněny. V souladu s harmonogramem předpokládáme, že Aktualizace
Strategického plánu hl. m. Prahy bude zpracována a s relevantními partnery projednána do června 2014. Následně
dokument projde oficiálním připomínkovým řízením a bude posouzen jeho vliv na životní prostředí (SEA).

Vybrané osobnosti Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE – pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Zároveň je
garantem Sekce strategií a politik IPR Praha a zodpovídá za práce na Aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. – hlavní koordinátor Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Garantuje metodický
i věcný postup práce na aktualizaci a řídí tým zpracovatelů dokumentu. Je odborným asistentem na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze.
Ing. arch. Jan Kasl – garant pracovní skupiny Struktura a správa města v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci
Strategického plánu hl. m. Prahy. Iniciátor strategického plánování v Praze 1993. Pražský primátor (1998–2002),
autorizovaný architekt, vlastník projektové kanceláře A projekt a od roku 2007 člen Best Development Prague.
Radek Špicar, M. Phil – garant pracovní skupiny Kreativní podnikání v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci
Strategického plánu hl. m. Prahy. Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku
a ředitelem Aspen Institute Prague. Byl náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku. Přednáší v Institutu
ekonomických studií FSV UK a na Diplomatické akademii MZV.
PhDr. Ivan Gabal – garant pracovní skupiny Sociální koheze v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci Strategického
plánu hl. m. Prahy. Jako sociolog se specializuje na výzkum, analýzu a návrhy politik. V letech 1997–1999 byl
místopředsedou Českého helsinského výboru. Od roku 2003 je majitelem společnosti specializující se na oblast
veřejného mínění, společenské dynamiky politického vývoje, marketingu a médií.
MgA. David Kašpar – garant pracovní skupiny Živé město v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci Strategického
plánu hl. m. Prahy. Je programovým ředitelem festivalu o umění ve veřejném prostoru Street For Art, koordinátorem
projektu Prádelna Bohnice a festivalu Babí léto v Psychiatrické léčebně Bohnice, a také ředitelem organizace Praha
14 kulturní.
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. – garant pracovní skupiny Environment v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci
Strategického plánu hl. m. Prahy. Jako architekt a vysokoškolský pedagog (ČVUT) se zabývá problematikou
udržitelného bydlení, prostorového plánování a Smart Cities. V letech 2007–2010 byl ředitelem Státního fondu
životního prostředí a do roku 2012 poradcem slovenského ministra životního prostředí.
Ing. Marek Zděradička – garant pracovní skupiny Infrastruktura v rámci týmu zpracovávajícího Aktualizaci
Strategického plánu hl. m. Prahy. Je vedoucím Kanceláře infrastruktury a krajiny v IPR Praha.

Aktualizace Strategického plánu
hl. m. Prahy
Strategické cíle a politiky
Strategický cíl 1: Otevřené a soudržné město a využití
potenciálu aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé/koheze)
Sociálně otevřené a prostupné město, které nabízí podmínky pro demografi ckou reprodukci, kvalitní vzdělávání
zalo-žené na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a celoživotní aktivitu. Praha dokáže fl exibilně
a fundovaně reagovat na demografi ckou a sociální dynamiku a nerovnováhy, vyrovnávat kvalitu života v rámci území
a revitalizovat své centrum jako přirozený prostor („středobod“) aktivit, setkávání a posilování celoměstské identity
a soudržnosti.
Politika 1.1	Demografický potenciál a adaptace města na demografické změny.
Demographic Changes
Využít demografi ckého potenciálu města prostřednictvím přirozené reprodukce a imigrace
a Adaptovat město na probíhající demografi cký vývoj (prodlužování délky života a zvyšování
podílu cizinců atd.), reagovat na dynamiku, diverzitu a územní specifi ka demografi ckých změn.
Orientace na pronatalitní klima, prodloužení celoživotní aktivity a integrace cizinců jako předpoklad
soudržnosti a reprodukce.
Politika 1.2	Sociální soudržnost, fluidita a otevřenost města
Cohesion
Zachovat sociální fl uiditu města a kulturní otevřenost při pokračující imigraci, efektivně bránit
vytváření sociálních a etnických enkláv a riziku vyloučení prostřednictvím vzdělávacího systému
a jeho sociální a kulturní otevřenosti.
Politika 1.3

 ociální revitalizace centrální Prahy a posílení kvality života v okrajových částech
S
Quality of life
Vytvářet protiváhu komercionalizace a turistické exploatace centra podporou lokálních
nekomerčních aktivit a sociálních programů pro skupiny ohrožené vyloučením.

Politika 1.4

 ýkonný a otevřený vzdělávací systém, inkluze a udržitelnost kvality života
V
Education and Creativity
Využít potenciál a kreativitu obyvatel Prahy a jejich klíčového přínosu pro kvalitu života a rozvoj
města. Podpořit rozvoj výkonného a kreativního systému vzdělávání. Prohloubení identifi kace
a místní identity jako nástroje sociální soudržnosti a vzájemné důvěry. Podporou místních komunit
posílit kontakt mezi jednotlivými skupinami obyvatel a jejich interakce, vytvářet zázemí pro jejich
vzdělávací kulturní, sportovní, a další volnočasové aktivity s cílem zapojit obyvatele do řízení
města.

Strategický cíl 2: Živé město (kreativita)
Město vědomé si své kultury v metropolitní, ale i lokální rovině, město podporující současné umění s respektem
ke svým historickým hodnotám, město s efektivním a udržitelným systémem správy kultury, město otevřené, tvořivé
a kreativní.
Politika 2.1	Rozvoj kreativity a inovativního vzdělávání
Innovative and Inclusive Education
Prosazením nového systému vzdělávání žáků ZŠ a SŠ založeného na inovativním a kreativním
přístupu s využitím husté sítě institucí v oboru vychovávat kreativní, aktivní a participující
obyvatele města.
Politika 2.2	Kvalitní správa kultury a sportu
Culture and sport management
Bude doplněno
Politika 2.3

 oučasné umění jako iniciátor živé metropole
S
Art and Livable City
Podporou současných forem kultury a živého umění v mezinárodním kontextu vytvářet různorodou
nabídku aktivit pro všechny skupiny obyvatel města.

Politika 2.4	Veřejný prostor jako dějiště města
Public Space for Citizens
Vytvořením transparentních pravidel a omezením bariér pro spontánní využití kulturními
a sportovními aktivitami stimulovat vznik živého prostoru města.

Strategický cíl 3: Ekonomický rozvoj (prosperita)
Konkurenceschopná ekonomika využívající potenciálu výzkumných a inovačních aktivit a lidských zdrojů,
v níž samospráva hraje aktivní roli v oblasti propagace svých ekonomických charakteristik, příznivého prostředí
pro investice a pro rozvoj podnikatelského prostředí, stimuluje spolupráci mezi podnikatelskou, výzkumnou,
vysokoškolskou a neziskovou a veřejnou sférou.
Politika 3.1	Služby města pro podnikání a investice
City for better Business
Přilákat investice a podpořit podnikatelské aktivity (zejm. ty s vysokou přidanou hodnotou)
na území hl. m. Prahy
Politika 3.2

 racovní příležitosti bez bariér
P
Easier Access for Jobs
Zlepšit možnosti účasti na trhu práce pro všechny skupiny společnosti, zvýšit ekonomický potenciál
obyvatel města.

Politika 3.3

 držitelný cestovní ruch
U
Sustainable Tourist Business
Potenciál cestovního ruchu Prahy využít k revitalizaci lokalit vnějšího města a k rozšíření dalších
podnikatelských příležitostí a investic.

Politika 3.4	Využití potenciálu pro inovace a kreativitu
Potential for Creativity and Inovation
Posílit vazby pražské vědy a výzkumu na podnikatelské aktivity ve vybraných klíčových oborech
a podpořit zapojení firem do inovačního prostředí.

Strategický cíl 4: Fyzicky prostupné, dostupné
a propojené město (mobilita)
Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy
v regionálním, národním, celoevropském i světovém měřítku, kvalitní propojenost a prostupnost veřejného prostoru,
přírodních a krajinných prvků.		
Politika 4.1

I ntegrace do evropských dopravních sítí
International Network Integration		
Zlepšit dopravní spojení Prahy v národním, celoevropském i světovém měřítku (Praha bude aktivně
spolupracovat na realizaci příslušných opatření, ale garantem jsou zpravidla státní organizace).

Politika 4.2	Metropolitní veřejná doprava
Metropolitan Area Public Transport		
Posílit význam veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě.
Politika 4.3

 ropojování přírodních a krajinných prvků
P
Environmental Networking
Propojit kompaktní a vnější město s pražskou aglomerací systémem zelených koridorů pro turistiku,
volný čas a místní dopravu.

Politika 4.4	Doprava ve veřejném prostoru
Transport in Public Space
Podřídit dopravní řešení funkci a estetice veřejného prostoru s ohledem na bezmotorovou dopravu.

Strategický cíl 5: Funkční a esteticky kvalitní prostředí
ve městě (prostředí)
Estetická i environmentální kvalita města bezprostředně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost, udržitelnost a životní
styl jeho obyvatel. Současně je indikátorem schopnosti municipální reprezentace město spravovat. Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu - především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem,
refl ektuje hodnotový systém jeho obyvatel a samospráv. Dostatečná kvalita životního prostředí je pak primární
podmínkou pro život obyvatel v něm. Design prostředí (všechny jeho složky) musí být determinován požadavky
na jeho městotvorný charakter, schopnost motivovat ke sdílení veřejného prostoru a udržitelnost bydlení, mobility
a ekonomiky ve městě.
Politika 5.1

Urban Design
Zvýšením péče o urbanistický detail a městotvornou zeleň zvýšit kvalitu obytného prostředí
v jednotlivých lokalitách. Zdůraznit fenomén řeky a jejích přítoků v životě města.

Politika 5.2

Environmental Design
Zvýšení a vyšší efektivita péče o krajinu ve městě – parky, lesoparky (městské lesy), stromořadí.
Zvýšení péče o městského přírodního“ prostředí.

Politika 5.3	Zlepšování parametrů kvality životního prostředí
Environment Improvement
Zlepšením parametrů kvality prostředí v jeho jednotlivých ukazatelích i jako celku zvyšovat kvalitu
života obyvatel města.
Politika 5.4	Podpora projektů udržitelnosti města
Sustainable City
Cílem je formulovat a realizovat konkrétní rozhodnutí zacílené na vybrané klíčové „body“ města,
které podpoří jeho udržitelnost v místním, regionálním, ale i globálním měřítku.
Politika 5.5	Ochrana přírody
Nature Conservation
Cílem politiky je posílení péče a ochrany památek jak historických, tak i přírodních, protože
zajímavá a bohatá příroda přispívá k vysokému standardu života ve městě a je i bonusem pro jeho
návštěvníky. Proto ochrana přírody patří jak k moderním kulturním povinnostem správy města, tak
hraje pragmatickou roli ve zvyšování kvality života obyvatel města.
Politika 5.6	Koncepce památkové péče
Heritage Management
Bude doplněno.

Strategický cíl 6: Chytře a transparentně spravované město
Jedním z prioritních strategických cílů Prahy se musí stát důvěryhodná a efektivní veřejná správa, využívající
chytré (smart) technologie a transparentně uplatňující dlouhodobé koncepční plánovací nástroje při rozhodování
o svém rozvoji; veřejná správa uplatňující subsidiaritu v samosprávném rozhodování spojenou s odpovídajícími
ekonomickými nástroji – spravedlivým podílem městských částí na fi nančních zdrojích města. Cílem je veřejná
správa podporující místní komunity a participaci aktivních občanů na transparentním plánování a rozhodování
o budoucím vývoji hlavního města. Bez naplnění tohoto strategického cíle Prahy se nepodaří realizovat další kroky
ke změně současného stavu. Důvěryhodná veřejná správa vyžaduje především obnovení důvěry obyvatel k institucím
města a rozhodovacím procesům.
 olitika koordinovaného rozvoje Pražského metropolitního regionu
P
Prague and the Region
Koordinace rozvoje mezi subjekty v Pražském metropolitním regionu je možné dosáhnout jak
prostřednictvím institucionální spolupráce orgánů a představitelů Prahy a Středočeského kraje, tak
i prostřednictvím koordinace rozvoje v hlavních rozvojových dokumentech obou krajů (Územní plán.
Strategický plán, programy podpory z fondů EU). Cílem je zajistit trvalou koordinaci rozvoje Prahy a
území metropolitní oblasti z hlediska péče o krajinu a přírodu, v územním rozvoji jednotlivých obcí
v nejbližším okolí Prahy, v napojení inženýrských sítí, při integraci hromadné dopravy vč. železnice,
řešení kapacit základního a středního školství, při ochraně proti povodním a v dalších oblastech
společného fungování).
				
Politika 6.2
Politika respektu ke koncepčnímu a transparentnímu plánování města
Respect for Collaborative Planning
Cílem politiky je dosáhnout vyvážené aplikace koncepčních nástrojů regulace a iniciace rozvoje
města, předvídatelnost kroků činěných městem, stabilizace právních jistot všech aktérů v území
a s tím související informovanost veřejnosti i její zapojení do transparentních plánovacích procesů.
Politika usiluje o vytvoření a používání nových koncepčních nástrojů směřujících k vyváženému
rozvoji fyzické městské struktury i sociálních a kulturních kvalit (nejen nástrojů územního
plánování, ale i oborových, průřezových a tematizovaných strategických koncepcí).

Politika 6.1

Politika 6.3	Politika důvěryhodné správy města
Good Governance
Cílem je důvěryhodná správa města aplikující principy subsidiarity a participace obyvatel
při rozhodování, včetně spravedlivého modelu rozdělení fi nančního příspěvku na občana ve
všech MČ. Je nutné přijmout (legislativní) opatření vedoucí k otevřenější, transparentnější a
interaktivnější samosprávě a správě města tak, aby byl významně posílen vztah mezi občanem
a samosprávou, resp. veřejnou správou. Velmi žádoucí je aplikovat nástroje umožňující kontrolu
veřejné správy a samosprávy veřejností (např. povinné publikování významných veřejných zakázek
a smluv na internetu). Musí být otevřen větší prostor sociální inovaci a aktivitě občanů, popř.
lokálních komunit při řešení nejrůznějších (rozvojových) otázek města a městských částí. Významné
osobnosti města Prahy jsou důležitým pojítkem občanů k jejich městu, proto je nezbytné soustavně
vytvářet vztahy s významnými osobnostmi města.
Politika 6.4	Politika koncepčního rozvoje města pomocí koncentrace investic
Concentrated/Targeted ? Investment
Cílem politiky je iniciace a podpora rozvoje území s nejvyšším potenciálem kvality života
a udržitelného rozvoje města. Politika vyžaduje předem jasně defi novat strategické rozvojové
osy a prostory, kde město soustředí v horizontu určeného plánovacího období městské investice
pro dosažení efektivního rozvoje. Koncentrace veřejných investic, včetně soustředění plánovacích
nástrojů (regulace a investice do veřejného prostoru) umožní zrychlit rozvoj některých území, a tak
je efektivně využít. Politika nebrání regulovanému individuálnímu rozvoji mimo tyto plochy, ale
nepodporuje je.

Politika 6.5

 olitika využívání chytrých technologií při správě města
P
Smart Governance
Cílem politiky je rozšíření nástrojů založených na smart technologiích a dat, informací, znalostí
atd jako podkladů pro rozhodování – mezi všemi kategoriemi a skupinami obyvatel a návštěvníků
města. SMART Praha však neznamená jen smart technologie, ale celý koncept fungování veřejné
správy a všech aktérů – koncept, který de facto zasahuje do dalších oblastí fungování a Smart Praha
je součástí jádra vize města.

Politika 6.6	Politika zvyšování odolnosti systémů města
Policy of Resilience
Cílem politiky je zvyšování odolnosti systémů města proti výpadkům způsobeným technickou
poruchou, živelnou pohromou nebo napadením, např. teroristickým útokem apod. Politika však
v sobě zahrnuje i lepší ochranu zdrojů vody a energií (plyn, elektřina, teplo), stejně jako jejich
rozvodů. V nejširším pojetí je tato politika zaměřena i na dobudování struktury zásobování vodou
a energiemi, jako součást systému zajištění bezpečného života města.

Sekce
plánování města

Sekce plánování města
Harmonogram Metropolitního plánu
Návrh zadání Metropolitního plánu | Seminář pro MČ
15. března 2013
Zveřejnění návrhu zadání Metropolitního plánu, seminář pro městské části k návrhu zadání Metropolitního plánu
1. dopis Tomáše Hudečka
25. března 2013
První dopis RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., tehdy 1. náměstka primátora, k úvodní rozvaze o charakteru území MČ
s termínem odevzdání začátkem září
Lokality
Jaro 2013
Zpracování prvního pracovního vymezení a pojmenování lokalit Kanceláří metropolitního plánu
(ve spolupráci s ostatními odděleními) ÚRM/IPR, červen 2013 – publikování vymezení lokalit v měřítku 1: 25 000
Metropolitní ozvučná deska
22. června 2013
Prezentace základních tezí Metropolitního plánu – „Ducha plánu“ a vymezení lokalit na Metropolitní ozvučné desce
Seminář pro MČ
Odborný seminář pro městské části k obsahu Metropolitního plánu
Letní workshopy pro MČ
Letní informační workshopy pro městské části (zúčastnilo se 42 městských částí z 57)

24. června 2013
26. června až 14. srpna 2013

2. dopis Tomáše Hudečka
15. září 2013
Druhý dopis RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. adresovaný MČ s upřesněním termínu odevzdání úvodní rozvahy
do 30. 9. 2013
Schválení zadání Metropolitního plánu
19. září 2013
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zadání nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Termín odevzdání úvodní rozvahy 
30. září 2013
Termín odevzdání Úvodní rozvahy o charakteru městské části spolu s upřesněním vymezení a pojmenování lokalit
Výzva IPR Praha k doplnění
Výzva IPR Praha k případnému doplnění a odevzdání úvodní rozvahy MČ
Prodloužení termínu odevzdání
Prodloužený termín odevzdání (druhý termín), na základě dopisů z 19. listopadu 2013
Upřesnění vymezení lokalit
Zapojení MČ
56 z 57 městských částí (kromě MČ Praha-Vinoř) se zapojilo do přípravy Metropolitního plánu
Vyhodnocování kompletních materiálů

19. Listopadu 2013
15. prosince 2013
Podzim 2013
20. prosince 2013
Leden 2014

Prezentace prvních částí návrhu Metropolitního plánuKonec března 2014
Seminář pro MČ

14. dubna 2014

Seminář v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy určený MČ
Představení krycích listů a provázání výkresů MP s datovým modelemKonec června 2014
Představení principu krycích listů a provázanost výkresů s datovým modelem

Co je nového v Metropolitním plánu
V současné době vzniká v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Metropolitní plán (MP), který bude
srozumitelný, snadno použitelný, stabilní a vymezí základní kompozici města i krajiny. Nový územní plán hl. m. Prahy
vzniká v součinnosti s městskými částmi. Text stručně shrnuje základní rysy, ve kterých bude Metropolitní plán
odlišný od stávajícího, platného, Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (schválený r. 1999).
Lokality
Lokality budou základním stavebním kamenem vznikajícího Metropolitního plánu. Jsou to plochy vymezené na
základě převažujícího charakteru (viz níže) a nemusí se nutně krýt s hranicemi městských částí ani katastrálních
území. Městské části dostaly k dispozici pracovní verzi lokalit a byly vyzvány, aby Kanceláři metropolitního plánu
(KMP) IPR Praha zaslaly Úvodní rozvahu o charakteru MČ a upřesnění vymezení lokalit. Připomínky městských částí
a návrhy na úpravu hranic jednotlivých lokalit v současné době KMP zpracovává.
Popis charakteru území
Charakter území tvoří zejména umístění v území, intenzita a typ zastavění a míra stability. Jednotlivé lokality se
vyznačují specifickou povahou sociálně-ekonomických, kulturně-civilizačních a morfologických prvků, jejich projevů
a vazeb na město a krajinu. Tyto prvky určují specifické podmínky jednotlivých lokalit a požadavky na uspořádání
a využití území. Metropolitní plán má ambici uchopit charakter lokality a udržet ho. Pro lokality odlišného charakteru
tak budou platit odlišné regulativy. V platném územním plánu chybí popis charakteru území. Popis charakteru
stanoví Metropolitní plán a pro stavební úřady tak bude závazný.
Výšková regulace
Metropolitní plán bude vymezovat pro celé území výškovou regulaci (tedy maximální, popř. minimální výšku) budov.
Výšková hladina bude určena pro všechny lokality Metropolitního plánu. Spolu s popisem charakteru území tak
zamezí nepromyšlenému umisťování výškových budov kdekoliv v Praze, tedy jevu, kterému současný systém ne vždy
dokáže zabránit.
Vyznačení veřejných prostranství
Jednou z novinek Metropolitního plánu bude nová vrstva veřejných prostranství (VP). Ta budou hierarchizována
na veřejná prostranství metropolitního významu, veřejná prostranství důležitá pro městskou část a další VP.
Územní plán zohlední a bude respektovat rozsah a režim ochrany historických zahrad a parků, drobné plochy
s parkovými úpravami budou vymezeny jako součást jiných veřejných prostranství. Kancelář metropolitního plánu
vyzvala MČ k dodání podkladů k současným a plánovaným parkům na jejich území. Tato výzva byla městskými částmi
dobře přijata a KMP má i díky tomu o této tematice dostatečné množství podkladů. S těmito podklady bude Kancelář
metropolitního plánu pracovat a bude je moci využít v systému veřejných prostranství.

Víceúrovňovost
Metropolitní plán bude víceúrovňový. Bude řešit koncepci území celého hlavního města v měřítku podle charakteru
řešeného území, vydán bude v měřítku předepsaném zákonem, tedy 1: 10 000. Další úrovní územně plánovací
dokumentace budou „územní plány pro vymezené části území hl. m. Prahy“. Metropolitní plán vyznačí ta území,
pro která mají být pořízeny územní plány pro vymezené části území hl. m. Prahy.
Postup pro projednávání jednotlivých úrovní územně plánovací dokumentace
Postup se řídí zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění). Nad rámec zákonného projednávání probíhají
již od počátku zřízení Kanceláře metropolitního plánu, zejména pak od jara 2013, podrobné rozpravy nad návrhem
Metropolitního plánu s městskými částmi. Metropolitní plán vyznačí území, pro která mají být pořízeny územní
plány pro vymezené části území hl. m. Prahy. Tyto vymezené části území hl. m. Prahy budou připravovány již
v průběhu zpracování a projednávání MP, tzn., že studie, jejichž řešení bude známo v průběhu zpracování MP,
budou zohledněny, avšak veřejnoprávní projednávání územního plánu pro vymezenou část území hl. m. Prahy může
proběhnout až po schválení MP.
Přehlednost
Metropolitní plán bude mít více vrstev, bude přehlednější a jasnější. Každý bude moci kliknout na konkrétní lokalitu
a následně se v přehledné podobě zobrazí všechny vrstvy (tedy všechny informace) Metropolitního plánu,
které se k dané lokalitě vztahují. To pomůže omezit prostor pro korupci a zvýší možnost kontrolovat rozvoj území
ze strany odborníků i veřejnosti. Každý laik i úředník tak snadno získá přehledné informace o konkrétním místě.

Sekce
detailu města

Sekce detailu města
Harmonogram
Duben 2013
Usnesení Rady hl. m. Prahy – zahájeny práce na Manuálu tvorby veřejných prostranství
Únor 2014
Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci pražských břehů. V návaznosti na ní se kancelář bude věnovat tématům, která
z ní vyplývají a která budou směřovat k realizaci a prosazování cílů tohoto dokumentu.
Květen 2014
Dokončení prací na Manuálu tvorby veřejných prostranství

Manuál tvorby veřejných prostranství
Manuál tvorby veřejných prostranství, který v současnosti připravuje Kancelář veřejného prostoru, definuje, co to je
kvalitní veřejné prostranství a shrnuje základní principy, pravidla a kritéria k jejímu dosažení. Měl by být návodem
a doporučením, zároveň se však některá jeho pravidla mohou stát předpisem pro dokumenty a postupy, které
souvisejí s tvorbou veřejného prostoru. Jeho cílem je podnítit zájem o aktivní život ve městě a umožnit efektivněji
rozhodovat o investicích do veřejných prostranství města.
Manuál je určen všem „tvůrcům“ veřejného prostoru, tedy projektantům, investorům, správcům i uživatelům
a je předpokladem k zajištění kvalitního městského prostředí. Proto musí být srozumitelný a využitelný v praxi
a musí s ním být dobře seznámeni všichni aktéři tvorby veřejných prostranství.
Dokument slouží jako základní podklad pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím v Praze a zároveň je
významným nástrojem pro naplnění cílů městské strategie vytváření, spravování a užívání veřejných prostranství.
Vznik manuálu reaguje na současné priority plánování města a připravované dokumenty jako Strategický plán hl.
m. Prahy, Metropolitní plán a Pražské stavební předpisy, které označují veřejná prostranství jako základní strukturu
města, se kterými musí být obsahově provázán.
Schválením v Radě hl. m. Prahy se Manuál tvorby veřejných prostranství stává principiálně závazným pro odbory
MHMP, organizace zřízené nebo založené hl. m. Prahou a subjekty čerpající investice z rozpočtu hl. m. Prahy či
její městské část (tzn. pro ty, pro které zároveň platí pravidla pro přípravu investic ve veřejném prostranství). Pro
městské části má dokument doporučující charakter. Některá pravidla se mohou dostat do konfliktu se současnými
předpisy či spíše se zavedenými postupy, které normy rigidně aplikují. Manuál tak může iniciovat změny předpisů
a technických norem, aby lépe reflektovaly současné požadavky na podobu veřejných prostranství.
Oproti jiným evropským městům Praha doposud podobný manuál neměla. Autorský tým se proto inspiroval
podobnými úspěšnými dokumenty ze zahraničí, např. z Londýna, Curychu, New Yorku nebo Bernu.
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Sekce prostorových informací
Harmonogram 
Leden 2014: Implementace komponentů pro webové mapové prostředí pro MČ
Městské části mohou na své webové stránky umístit mapové aplikace od IPR Praha nebo si je na základě dat
od IPR Praha vytvořit.
Únor 2014: : Zahájení série projektů realizace Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy
Zajištění pravidelného zpracování podrobné ortofotomapy 2x ročně, zajištění aktualizace Technické mapy.
Březen 2014: Aplikace cenová mapa
Cenová mapa dostane nový vzhled a intuitivní ovládání.
Duben 2014: Aplikace Dvě Prahy
Webová mapová aplikace umožní porovnání konkrétních lokalit Prahy na dvou mapách vedle sebe.
Tento nástroj každému umožní posoudit vývoj Prahy za posledních 60 let.
Duben 2014: Dokončení 1. etapy projektu Současného stavu využití území
tzv. Atlas 5 000 (je součásti Územně analytických podkladů)
Květen 2014: Příprava aplikace Volby 2014
Aplikace pro podporu informací o volebních místnostech a volebních okrscích.
Aplikace vzniká ve spolupráci s MČ a je určena i pro využití na webových stránkách MČ.
Červen 2014: Nová ortofotomapa z mimovegetačního období

Poskytování map a dat
Sekce prostorových informací spravuje na 40 mapových aplikací, které uživatelům internetu umožňují prohlížet
a získávat zajímavé informace o území Prahy a jednotlivých městských částí. Tyto aplikace jsou přístupné zdarma.
Městské části můžou na svém webu umístit mapu své městské části na určité téma (viz níže). Rozcestník se všemi
mapami je k dispozici na www.geoportalpraha.cz v sekci Pražské mapy.
Jaké služby Geoportál nabízí?
– Poskytování dat a mapových výstupů
– 	Příprava a tisk map
– 	Pomoc městským částem při zpracování internetových mapových aplikací a dynamických map na jejich stránkách
– 	Rozvoj systémů využívajících sdílená mapová data městských částí a MHMP/IPR Praha pro informační systémy
úřadů MČ
– 	Pomoc při integraci GIS/mapových dat napříč subjekty hl. m. Prahy

Jak mohou městské části využít internetové mapy?
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zajišťuje ve spolupráci s Odborem informatiky MHMP rozvoj
systémů pro prezentaci prostorových dat na internetu. Městské části a organizace tak mohou využít:
– mapové
	
aplikace, tj. samostatné stránky pro prezentaci dynamických map na internetu s kompletními nástroji
pro prohlížení informací o objektech v mapě, tisku atd.
– mapová
	
okna pro snadné vkládání jednoduchých dynamických map přímo do webových stránek nejen
městských částí
– nástroje
	
pro správce webových stránek pro snadné vložení pražských dynamických map do stránek MČ
s možností přizpůsobit si vzhled a funkčnost mapového okna
– mapové
	
služby pro zpřístupnění dat, tj. internetové zdroje dat pro využití v interních informačních systémech
Veškerá data jsou napojena na aktualizovaný Centrální datový sklad GIS dat a jsou totožná s daty využívanými
agendovými informačními systémy Magistrátu hl. m. Prahy. Aktualizace probíhá v nejkratších možných periodách,
např. včetně denní aktualizace dat RUIAN.

Prostorová data a mapové výstupy poskytované IPR Praha
Sekce prostorových informací (SPI) spravuje celoměstský informační systém prostorových (GIS) dat. Mezi
nejdůležitější produkty patří Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy a řada tematických dat. Jsou to univerzální
datové podklady, které jsou využívány do informačních systémů i pro tvorbu různých druhů map dle konkrétních
potřeb a požadavků. V tuto chvíli město Praha disponuje více než 600 datovými soubory v různé míře podrobnosti,
a to od velmi detailní mapy až po schematická znázornění.
Městské části a organizace města mohou data bezplatně získat pro práci svého úřadu i pro externí zpracování studií
a zakázek pro svou potřebu. Data lze získat přímo od IPR Praha nebo prostřednictvím správce GIS městské části nebo
organizace města, který také zabezpečuje jejich využití. Pro potřeby územního plánování SPI poskytuje městským
částem navíc informace z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP). Nově bude pro městské části k dispozici
na vyžádání kompletní balík dat ÚAP (od ÚAP hl. m. Prahy 2014).
Sekce prostorových informací speciálně pro všechny městské části připravila sérii nejčastěji používaných
map ve formátu PDF, jsou průběžně aktualizované a jsou ke stažení v tiskové kvalitě na adrese
www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-mc-ke-stazeni.
Jde o tyto mapy:
– Z ákladní mapa 1:5 000 nebo 1:10 000
– Ortofotomapa
	
1:5 000 nebo 1:10 000
– Platný
	
územní plán 1:10 000 a ukončený koncept ÚP 2009 1:10 000
Kontakty na odpovědné osoby v případě zájmu o některé mapy a data jsou uvedeny níže.
IPR Praha spravuje a na vyžádání poskytuje vybraná data z tematických oblastí
– urbanismus,
	
město		
– dopravní infrastruktura
– krajina			
	
– technická infrastruktura
– využití
	
území			
– ekonomická infrastruktura
– r ozvojový potenciál
Mezi nejčastěji poskytovaná patří data Registru budov; data Registru územní identifikace adres a nemovitostí;
data vymezení volebních okrsků a volebních místností; data vymezení zón placeného stání a parkovacích automatů;
data o aktuálním vedení linek PID; vybraná tabulková data ČSÚ s údaji o obyvatelstvu, domech, bytech za městské
části nebo základní sídelní jednotky; data kategorizující zátopové oblasti a další.
Podrobné informace o datech a možnosti jejich získání jsou k dispozici na www.geoportalpraha.cz v sekci Data.

Nejžádanější internetové mapy IPR Praha
Cenová mapa
Cenová mapa stavebních pozemků je grafická část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění, na jejímž základě se zjišťují
administrativní ceny stavebních pozemků na území hl. m. Prahy. Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
V aplikaci jsou publikovány digitální formy výkresů platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Bližší informace o územním plánu a aktuálním stavu pořizování změn jsou k dispozici na stránkách Odboru
stavebního a územního plánu MHMP.
Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Na požádání městské části nabízí aplikace kompletní výkresovou dokumentaci a datovou základnu ÚAP hl. m. Prahy.
Ortofotomapy
Aplikace nabízí nejnovější ortofotomapy Prahy, které jsou od roku 2014 aktualizovány každých šest měsíců.
Zároveň Geoportal nabízí archiv ortofotomap Prahy zhotovených z leteckých snímků počínaje rokem 1938.
Atlas životního prostředí
Atlas životního prostředí v Praze sdružuje všechny hlavní mapové informace o stavu životního prostředí v hlavním
městě. Tematicky je rozčleněn do oblastí – ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou na základě údajů
Magistrátu hl. m. Prahy a spolupracujících subjektů pravidelně aktualizovány.
Turistické mapy
Uživatelé mají k dispozici mapu zobrazující pražské cyklotrasy, stávající i plánované. V mapě jsou také zaznamenány
informace o důležitých objektech pro cyklisty (např. nebezpečná místa, umístění stojanů na kola atd.).
Mapa majetkoprávních vztahů a mapa správního členění
Mapa majetkoprávních vztahů přehledně znázorňuje vlastnické poměry k parcelám katastru nemovitostí v Praze.
Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Vedle toho
mapa zobrazuje majetek hl. m. Prahy svěřený do hospodaření městským částem hl. m. Prahy. Geoportal zároveň
nabízí mapu členění území na městské a správní obvody, městské části a katastrální území.
Volební mapa
Aplikace zahrnuje volební místnosti a volební okrsky v Praze pro aktuální volby. Pro zadanou adresu vyhledává odpovídající
volební okrsek a volební místnost s možností zobrazit také trasu do volební místnosti pěšky, na kole nebo autem.
Záplavy
Mapa znázorňuje hranici záplav 2012 a 2013 a nabízí modelové hranice rozlivu od pětileté po stoletou vodu.
Aplikace prezentuje informace o zátopových čarách.
Praha zelená
On-line katalog pražských parků a zahrad je doplněn o bohatou fotodokumentaci a virtuální panoramatické prohlídky.
Aplikace je určena široké veřejnosti – všem, kteří chtějí získat tip na výlet, zájemcům o sportování v přírodě či
vycházky s dětmi nebo hledačům zajímavých míst. Pro každý park a zahradu jsou uvedeny informace o vybavenosti,
možnosti sportovního vyžití, dopravní dostupnosti, bezbariérovosti a další údaje.
Technická mapa
V lednu 2015 plánujeme opětovné spuštění mapy, která bude znázorňovat území podle jeho účelu – komunikace,
zeleň, voda a další povrchové a nadzemní objekty. Zároveň zobrazí sítě technické infrastruktury včetně dat správců
sítí technické infrastruktury a dat z dokumentací skutečného provedení staveb.
Digitální model Prahy
Digitální model Prahy nabízí detailní informace o terénu a vrstevnicích a také 3D model terénu, budov, mostů
a významné zeleně.

Mapové aplikace se speciální funkčností
Georeport
Uživatelům poskytuje informace o vybraných objektech či jevech nacházejících se na území Prahy. Výběr požadované
oblasti je možný zadáním adresy nebo parcely, případně zakreslením tvaru území v mapě. Výsledkem je zpráva
s vypsanými souhrnnými informacemi o území a přehledovými mapkami. Obsahem Georeportu jsou limity využití
území jako např. informace o ochranných pásmech, stavebních uzávěrách, infrastruktuře, památkách, informace
z územního plánu a cenové mapy Prahy a o dalších jevech. | wgp.urm.cz/georeport/
Mapa on-line
Mapa on-line umožňuje zobrazování a kombinování nejzajímavějších tematických map z nabídky hl. m. Prahy (např.
školy, parky, zóny placeného stání, linky PID, památky, hluk, kvalita ovzduší), vyhledávání adres a detailnější
informace o zobrazených tématech v mapě s možností přepnout do navazujících mapových aplikací.
www.geoportalpraha.cz/mapy-online

Tisk map z dat IPR Praha
Městské části a organizace města mají možnost si na vyžádání nechat v IPR Praha připravit a vytisknout mapy
v různých formátech (včetně velkoformátových) a měřítcích. Nejčastěji jde o mapy podkladové, tematické
a turistické. Příprava a tisky se řídí ceníkem dat výstupů z datových souborů zveřejněným na
www.geoportalpraha.cz/cs/vydej-a-prijem.

Kontakty
Informace o celoměstských datech GIS, žádosti o zpracování dat, poskytnutí dat, příprava a tisk map:
Mgr. Bohdan Baron | vedoucí kanceláře prostorových dat | baron@ipr.praha.eu | 236 005 053
Informace o mapových aplikacích a mapách na internetu, možnosti využití na www stránkách MČ, podněty na rozvoj
společných aplikací využívajících GIS/mapy, koncepce rozvoje GIS hl. m. Prahy v oblasti správy dat a infrastruktury
pro sdílení a zpřístupnění dat:
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. | ředitel sekce prostorových informací | ctyroky@ipr.praha.eu | 236 004 642
Data, standardní výstupy a související služby jsou městským částem poskytovány bezplatně na základě písemné
Žádosti o bezplatné poskytnutí dat a výstupů z datových souborů IPR Praha (dostupné na www.iprpraha.eu):
Ing. Jana Fořtová | fortova@ipr.praha.eu | 236 005 088
Dagmar Otevřelová | otevrelova@ipr.praha.eu | 236 005 043
Informace o celoměstských agendových informačních systémech s vazbou na GIS/mapy, podněty na rozvoj sdílených
GIS/mapových dat pro MČ, podněty na integraci pasportů, koncepce rozvoje GIS hl. m. Prahy v oblasti agendových
informačních systémů:
Ing. Nora Lébrová | INF MHMP, správkyně oblasti geografického informačního systému | nora.lebrova@praha.eu |
236 002 364

