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Prague Tomorrow? Prague's Priorities

The current exhibition at CAMP is part of a recurring exhibition cycle called ‘Prague 
Tomorrow?’ in which we present development and construction projects that would 
change the face of Prague significantly over the following years if they were completed. 
In the current exhibition, this notion is more than apt since it focuses on projects that 
would change Prague in an especially major way.

This time around, the unique wide ‑screen projection at CAMP will only present 25 
projects but in much greater detail than usual in the ‘Prague Tomorrow?’ cycle. For 
the purposes of the exhibition, we have divided the projects into five categories which 
present planned development in different parts of the city and different sizes, though 
always keeping in mind the significance of the given project within the city ‑wide strategy. 
Instead of individual project specification sheets, visitors will be guided through the 
exhibition with detailed catalogues covering each of the five categories. In selecting 
the projects and drafting the texts accompanying the exhibition, we closely followed 
the conceptual and strategic documents prepared by the Capital City of Prague—and 
it should perhaps be mentioned that the Prague Institute of Planning and Development 
either actively cooperated in creating most of these or prepared them entirely (for 
instance, Territorial Analytical Documentation, Strategic Plan for the Capital City of 
Prague, Metropolitan Plan, Sustainable Mobility Plan and others).

Projects presented at this exhibition represent an overwhelming major investment 
directly undertaken by the capital city. The decision for their realization will therefore 
be taken by elected representatives of the public. For this reason, we provided room 
in this exhibition for Prague City Council members—councillors—who could explain 
their own visions in short video conversations about the road to Prague’s successful 
and prosperous future. We are also inviting all visitors to the exhibition to engage in an 
imaginary dialogue with our own curated selection of Prague’s priorities by ranking their 
own top projects for Prague according to their preferences as they pass through the 
exhibition.

Praha zítra? Pražské priority

Aktuální expozice v CAMPu je součástí pravidelného výstavního cyklu „Praha zítra?“, 
v rámci něhož představujeme veřejnosti stavební projekty, které, pokud budou 
realizovány, výrazným způsobem promění tvář Prahy v následujících letech. V případě 
aktuální výstavy je tato definice více než výstižná, neboť jsme se tentokrát zaměřili  
na takové projekty, které mají k budoucí proměně Prahy obzvláště přispět.

Na unikátní širokoúhlé projekci CAMPu se tentokrát představí „jen“ 25 projektů ovšem  
ve větší míře detailu, než je u výstav ze série „Praha zítra?“ obvyklé. Projekty jsme  
pro účel expozice rozdělili do pěti kategorií, které představují záměry v různých částech 
města a různých velikostí, ovšem vždy s ohledem na význam daného projektu v rámci 
celoměstské strategie. Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci 
v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Při výběru projektů a během následné 
tvorby doprovodných textů jsme vycházeli z koncepčních a strategických dokumentů 
hl. m. Prahy – na většině z nich spolupracoval, příp. je sám vytvořil Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy (např. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 
Strategický plán hl. m. Prahy, Metropolitní plán, Plán udržitelné mobility a další).

Projekty, které na aktuální výstavě představujeme, jsou v drtivé většině investicí 
města, a tak o jejich realizaci budou rozhodovat volení zástupci veřejnosti. Proto 
v dramaturgii výstavy věnujeme prostor pražským politikům – členům Rady hl. m. Prahy, 
kteří v krátkých videorozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, kudy vede cesta Prahy 
k úspěšné a prosperující budoucnosti. K pomyslnému dialogu s naším kurátorským 
výběrem pražských priorit pak zveme všechny návštěvníky výstavy, kteří budou  
mít během prohlídky expozice možnost sestavit si žebříček pražských top projektů  
podle vlastního výběru.
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Kvalitní veřejný prostor je nutnou podmínkou, aby město správně fungovalo a v jeho 
čtvrtích se nejen bydlelo, ale skutečně žilo. Ulice, náměstí, bulváry a promenády 
významně spoluutvářejí charakter města. Jsou místy, kde lidé žijí své veřejné životy, 
dochází zde ke sdílení a vznikají sociální vazby, propojení mezi komunitou obyvatel 
a navazují se fungující mezilidské vztahy. Vzájemná otevřenost společnosti vede k jejímu 
rychlejšímu vývoji či obnově. Mimo prostory pro vysokou kulturu jsou ve městě důležité 
i ty s tzv. kulturou pavlačovou, která utváří lokální identitu čtvrti a pěstuje sociální 
solidárnost. 

V rámci této kategorie pražských priorit představujeme revitalizaci čtyř významných 
náměstí a několika propojených ulic v centru města. Nejde tedy přísně vzato o zcela 
nová veřejná prostranství, nýbrž „pouze“ o novou tvář a využití těchto prostorů. Většina 
zde zmíněných projektů vzešla z architektonických soutěží (resp. soutěžního dialogu), 
které vypsalo hlavní město (resp. městská část) ve spolupráci s IPR Praha. Ten se také 
v uplynulých letech stal průkopníkem mezi městskými organizacemi v zapojování občanů 
do procesu plánování změn a úprav veřejného prostoru Prahy. Jelikož zájem o zapojení 
do plánování ze strany veřejnosti neustále stoupá, vyhlásilo hl. m. Praha v tomto roce 
pilotní program „Koordinátoři participativního plánování“, v rámci kterého bude IPR 
Praha předávat „participační know‑how“ městským částem, aby si v budoucnu uměly 
participativní plánování projektů na svém území řídit samy.

„Já si představuji Prahu zítra jako zdravé město, které je plné lidí, kteří spolu umějí žít, 
organizují různá sousedská setkávání a kulturní akce, umějí se spolu nejen bavit, ale také 
se společně zapojit do plánování a rozvoje vlastní lokality. Proto je důležité podporovat 
komunitní aktivity a spolupráci s městskými částmi.“

MgA. Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury

A: Nové čtvrti 
B: Nová propojení 
C: Nové příležitosti 
D: Nová náměstí 
E: Nové parky D1 Václavské náměstí

D2 Karlovo náměstí
D3 Hradební korzo
D4 Malostranské náměstí
D5 Vítězné náměstí

D1 Wenceslas Square
D2 Charles Square
D3 City Walls Promenade
D4 Malostranské Square
D5 Vítězné Square

New districts

New connections

New opportunities

New squares

New parks

High‑quality public space represents a prerequisite for a city to function properly, 
ensuring that the city’s districts not only provide basic residential functions but also  
offer room for actual life. The streets, squares, boulevards and promenades are essential 
in creating the city’s character. These are places where people spend their public life 
and share and create social bonds, where communities are born and where functioning 
human relationships are created. Mutual openness in society leads to quicker 
development and regeneration. Besides spaces dedicated to high culture, the city  
also needs a so‑called “front‑porch culture”, which helps create local identities  
in individual districts and fosters social solidarity. 

In this category of Prague’s priorities, we would like to present the revitalisation projects 
of four important squares and several interconnected streets in the city’s centre.  
Strictly speaking, these projects do not represent entirely new public spaces, rather 
fresh faces and use of these spaces. Most of the projects presented in this category 
have emerged from architectural competitions (respectively competitive dialogues) 
organized directly by the Capital City of Prague in cooperation with IPR Prague. In recent 
years, IPR has become a pioneer among municipal organizations by involving citizens in 
the planning processes and modifications of public spaces in Prague. In response to the 
growing interest of the public in being engaged in planning, the Capital City of Prague 
commenced a pilot programme this year called “Coordinators of Participative Planning”, 
in which IPR Prague will transfer its participatory expertise to individual city districts so 
that these districts can manage their own participation in planning projects for  
their areas.

“I imagine Prague tomorrow as a healthy city full of people who know how to live 
together, who organize various neighbourhood meetings and cultural events, and know 
how to not only have fun but also be involved in the planning and development of their 
own neighbourhoods. This is why it is important to support community activities and 
cooperation between city districts.”

Hana Třeštíková – City Councilor for Culture

D
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Václavské náměstí vždy patřilo k jednomu z hlavních symbolů české země. Náměstí bylo 
a je středem Prahy a Pražské památkové rezervace a zároveň je také místem konání 
významných událostí a setkání. Obnovit tvář současné podoby náměstí se plánuje už od 
roku 2005 a několikrát pozastavený či odložený projekt byl nedávno zásadně doplněn 
o nové dopravní řešení, které na náměstí přivede tramvajovou trať. Ostatně tramvaje 
zde jezdily po většinu dvacátého století. Kromě nových tratí umístěných ve třetinách 
šířky náměstí zůstává projekt víceméně v podobě původní studie ateliérů Jakub Cigler 
architekti a Atelier DUA. Návrh jasně vymezuje jednotlivé prostory náměstí pro různé 
druhy dopravy, rozšiřuje prostor pro chodce ve středu náměstí, umisťuje stromořadí 
a samostatný pruh pro cyklisty a také redukuje prostor pro automobily. Díky návratu 
tramvají budou mít úpravy náměstí nejen reprezentační a pobytový význam, ale současně 
pomohou významně posílit tramvajovou síť v centru, což bude mít pozitivní dopad na 
dopravu v celém městě.

Projekt revitalizace Václavského náměstí je rozdělen do dvou základních etap. Proměna 
spodní části náměstí začala již tento rok, přičemž důležitým posunem v této věci byla 
dohoda mezi Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 1, památkáři a investorem projektu 
nového komerčního komplexu Savarin ve vnitrobloku mezi ulicemi Vodičkovou a Na 
Příkopech o tom, že do prostoru náměstí nebudou ústit nájezdové rampy podzemních 
garáží obchodního centra. Dokončení spodní části Václavského náměstí se plánuje 
v roce 2021 s celkovými náklady cca 327 mil. Kč. Začátek stavebních prací v horní části 
je po získání všech povolení odhadován na začátek roku 2022. Realizace a dokončení 
všech detailů pak bude trvat jeden až dva roky s celkovými náklady cca 500–750 mil. Kč.

(Zdroj: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.; IPR Praha)

Václavské náměstí

Wenceslas Square

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Revitalizace Václavského náměstí

Praha 1 – Václavské náměstí

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a. s. 
Ateliér DUA, s. r. o.

MČ Praha 1

1 mld. Kč

2005

2023

dolní část – stavba 
horní část – územní řízení

D1

Vizualizace: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a. s.
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Wenceslas Square has always been one of the chief symbols of the Czech lands.  
The square was and continues to be the centre of Prague and the centre of the Prague 
Heritage Reservation. At the same time, it is also a place for important events and 
meetings. Refreshing its contemporary appearance has been in planning since 2005, 
and the project, which has in the meantime been suspended or deferred several times, 
was recently refreshed with a new transport/traffic management solution, which will 
result in returning tram lines to the square. We should remember that trams have been 
crossing the square for most of the 20th century. Besides new tram lines, which occupy 
about a third of the square’s width, the project more or less follows the original study 
authored by Jakub Cigler Architects and Atelier DUA. The proposal clearly defines the 
individual spaces in the square dedicated to various types of transport, extends the 
pedestrian space in the middle of the square, defines tree avenues and cycling paths, 
and generally reduces the space allocated to automobile traffic. The return of tram lines 
not only revitalizes the representative and residential functions but also considerably 
reinforces the existing tram network in the city centre, which will have a positive impact 
on transport throughout the city. 

The Wenceslas Square revitalisation project has two basic stages. Transformation of the 
lower part of the square will begin this year, being greatly facilitated by an agreement 
that was finally achieved between City Hall, Prague 1 District Administration, heritage 
protection offices and the investor for the new commercial project at Savarin in the 
inner courtyard between Vodičkova and Na příkopě Streets. This development will have 
no parking facility entry ramps at the square that would lead traffic into the commercial 
centre. Completion of this lower part of Wenceslas Square is anticipated in 2021, with 
a total cost of approximately CZK 327 million. Construction work in the upper part of the 
square is anticipated to commence at the beginning of 2022, provided all permits are 
successfully obtained. Completion of all details will take another year or two, for a total 
cost of approximately CZK 500–750 million.

(Source: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.; IPR Prague)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Revitalization of Wenceslas Square

Prague 1 – Wenceslas Square

JAKUB CIGLER ARCHITECTI, a. s. 
Ateliér DUA, s. r. o.

District Administration Authority Prague 1

CZK 1 billion

2005

2023

lower part – construction underway 
upper part – territorial planning proceedings underway

Visualisation: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a. s.
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Karlovo náměstí o rozloze přes 70 tisíc m2 je největší náměstí v Praze i České republice 
a jedno z největších v Evropě. Je zároveň náměstím, parkem i zahradou. Má také značný 
historický a symbolický význam – ve středu náměstí, kudy dnes prochází Ječná ulice, 
stávala v době Karla IV. kaple Božího těla s korunovačními klenoty Svaté říše římské, 
za kterými přicházeli poutníci z celé Evropy. Po mnoha letech nezdařilých pokusů 
nakonec Praha ve spolupráci s MČ Praha 2, památkáři, dopravním podnikem a dalšími 
zainteresovanými stranami vybrala zpracovatele nové architektonické studie, kterým je 
německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou 
architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip. Právě 
kvůli mnoha různým zájmům, které se v místě střetávají, zvolil IPR Praha jako organizátor 
výběrového řízení progresivní formu tzv. soutěžního dialogu, který díky participativnímu 
procesu a společné diskuzi všech aktérů na workshopech zvyšuje pravděpodobnost 
nalézt shodu mezi jednotlivými aktéry v území.

Vítězný tým navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit do tří časových úseků. Náměstí 
se tak bude měnit postupně – od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po 
zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. Po zpracování projektové dokumentace 
by měla v roce 2025 proběhnout celková revitalizace parku spočívající mimo jiné v novém 
rozvržení cestní sítě, což umožní pohodlnou cestu přes náměstí zejména směrem od 
metra k nemocnici, ale zároveň neomezí využití rozlehlých trávníků pro odpočinek. V jižní 
části náměstí by se měla objevit nová kavárna a také dětské hřiště. Ve střední části se 
nabízí prostor pro různorodé venkovní výstavy. Celkovou rekonstrukcí by pak měla projít 
část parku u Novoměstské radnice, kde by se kromě společenských událostí mohly  
nově konat i trhy.

(Zdroj: Rehwaldt Landscape Architects; IPR Praha)

Karlovo náměstí

Charles Square

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Revitalizace Karlova náměstí

Praha 2 – Karlovo náměstí

Rehwaldt Landscape Architects 
BY architects, spol. s r. o. 
Projekce dopravní Filip, s. r. o.

hlavní město Praha

250 mil. Kč

Q1 2013

Q2 2025

studie

D2

Vizualizace: Rehwaldt Landscape Architects
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With an area extending over 70 thousand square metres, Charles Square is the largest 
square in Prague and the Czech Republic and one of the largest in Europe. It functions 
simultaneously as a square, park and gardens. It is also a place of great historical 
and symbolic importance: the Corpus Christi Chapel once stood in the middle of the 
square, roughly where Ječná joins with the square today. This chapel housed the 
crown jewels of the Holy Roman Empire during Charles IV’s reign and attracted pilgrims 
from all over Europe. After many years and unsuccessful attempts, the Capital City of 
Prague in cooperation with Prague 2 District Administration, heritage protection offices, 
Transport Authority and other stakeholders finally selected a new team to prepare a new 
architectural study. The team is composed of the German landscaping studio Rehwaldt 
Landschaftsarchitekten, BY Architects studio and Czech traffic consultancy PD Filip. 
Because of the many stakeholders and clashing interests involved in the square, IPR 
Prague has applied a progressive method and organized a competitive dialogue. Thanks 
to the participatory character of the process and broad mutual discussions, the dialogue 
has increased the probability of reaching an agreement between all parties.

The winning team proposes to transform Charles Square in three separate stages. 
The square will thus transform gradually, starting with minor modifications that can be 
implemented quickly, moving on to major modifications that carry long‑term objectives. 
After the project documentation is completed, general revitalisation of the park should 
commence in 2025, which will also address a new path layout to improve crossing the 
square, especially from the metro station to the hospital, while not limiting the use of 
the large lawn areas for relaxation. A new coffee shop and children’s playground will be 
built in the southern part of the square. The middle of the square will be used for various 
outdoor exhibitions. Part of the park next to the New Town City Hall will also undergo 
general renovations, providing space for social events and markets.

(Source: Rehwaldt Landscape Architects, IPR Prague)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Revitalization of Charles Square

Prague 2 – Charles Square 

Rehwaldt Landscape Architects 
BY architects, spol. s r. o. 
Projekce dopravní Filip, s. r. o.

The Capital City of Prague

CZK 250 million

Q1 2013

Q2 2025

Study

Visualisation: Rehwaldt Landscape Architects
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Hradebním korzem se označuje soustava ulic na rozhraní Starého a Nového Města 
vedoucí ve stopách staroměstských hradeb od Národní třídy přes ulici 28. října, Na 
Příkopech, náměstí Republiky až po Revoluční ulici. Historicky jde o jednu z nejstarších 
pražských promenád a jejímu významu pro město čas nic neubral. Cílem Prahy je tyto 
prostory lépe propojit, zvýšit jejich kvalitu a vylepšit podmínky pro chodce, cyklisty 
a městskou hromadnou dopravu. Architektonickou koncepci této proměny zpracuje na 
základě soutěže architektonický ateliér Aoc ve spolupráci s IPR Praha.

Koncepce bude definovat pravidla, intenzitu a podobu využívání veřejného prostoru 
a bude podkladem pro kvalitní využití městské obchodní třídy. Zváží a určí také 
pravidla pro charakter a organizaci povrchů, typ a umístění mobiliáře. Pro zlepšení 
mikroklimatické situace v území bude třeba postupná obměna stávajících stromů 
a vytvoření nové zelené osy města, proto studie Hradebního korza nabízí nové umístění 
prvků vegetace včetně rozvahy, jak hospodařit s dešťovou vodou. Důležitým zadáním je 
také vytvoření podmínek pro případné budoucí zavedení tramvajové dopravy v celé délce 
Hradebního korza s návazností na trati na Václavském náměstí a na náměstí Republiky, 
což by výrazně zlepšilo mobilitu v celé délce korza a jeho lepší dostupnost z jiných částí 
města. V případě automobilové dopravy dojde k zásadním změnám uzavřením průjezdu 
Prašnou branou a také z Jungmannovy ulice do Perlové a omezením dopravy v části 
Národní třídy. Tak bude možné rozšířit oblast pěší zóny již od křížení Národní třídy s ulicí 
Spálenou až po ústí náměstí Republiky do Revoluční ulice.

(Zdroj: Aoc architekti; IPR Praha)

Hradební korzo

City Walls Promenade

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Hradební korzo

Praha 1

Aoc architekti 
IPR Praha

hlavní město Praha

n/a

Q4 2018

Q3 2020

studie

D3

Vizualizace: Aoc architekti
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The City Walls Promenade is the name for a system of streets that straddle the 
boundary between the Old and the New Town and follow the footprint of the Old Town’s 
city walls. Today, it stretches from the river at the National Theatre, along Národní třída 
to 28. Řijna, along Na příkopě to Náměstí republiky and via Revoluční back to the river. 
Historically, this is one of the oldest Prague promenades, and its importance has not 
diminished over time. Prague will aim to improve the connection between these spaces, 
their quality and the conditions for pedestrians, cyclists and public transport.  
An architectural concept will be designed by AoC Architects studio in cooperation  
with IPR Prague. 

The concept will define the rules, intensity and way the public space will be used and 
provide guidelines for better use of this important commercial avenue. The study 
will consider and determine the rules which define the character and organization of 
surfaces and types and locations for street furniture. To improve the micro‑climate along 
the promenade, the existing trees and vegetation will need to be gradually replaced 
and thus create a new green axis crossing the inner city. For these reasons, the study 
will also address new locations and types of vegetation, including an analysis which 
addresses rainwater management. Another important part of the study will be to analyse 
the conditions for potential future re‑introduction of tram routes along the entire length 
of the City Walls Promenade in connection with the existing tram lines at Václavské 
náměstí and Náměstí Republiky, which would considerably improve mobility along 
the entire promenade and facilitate better access from other city districts. In terms 
of automobile traffic, significant changes will be made to close traffic through Prašná 
brána (Powder Tower) and from Jungmannova to Perlová and in limiting traffic in parts of 
Národní třída. This will extend the pedestrian zone from the crossing between Národní 
třída and Spálená all the way to Náměstí Republiky and the mouth of Revoluční.

(source: IPR Prague)
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ARCHITECT:
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COMPLETION:
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City Walls Promenade

Prague 1

Aoc architekti 
IPR Prague

The Capital City of Prague

n/a

Q4 2018

Q3 2020

Study

Visualisation:: Aoc architekti
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Malostranské náměstí je jedno z nejstarších pražských náměstí, které od svého založení 
tvoří těžiště Malé Strany. V průběhu staletí se jeho forma a náplň proměňovaly, přesto 
základní urbanistický rámec přetrvává. Projekt revitalizace je výsledkem několikaleté 
snahy města a místních iniciativ zkultivovat toto významné, ale zanedbané veřejné 
prostranství. Autorem vítězného návrhu nové podoby náměstí jsou architekti Martin 
Hájek, Václava Hájek a Petr Horský z Ateliéru Hájek, kteří uspěli v architektonicko‑
‑urbanistické soutěži v r. 2014.

Po revitalizaci bude náměstí ve spodní i horní části nabízet velkorysý prostor, který může 
dobře sloužit všem – návštěvníkům Prahy, Pražanům i místním obyvatelům Malé Strany. 
Náměstí nabídne klidné posezení a možnost vnímat atmosféru historického centra, ale 
i dostatek místa pro trhy a kulturně ‑společenské aktivity. Současně bude také přívětivější 
a bezpečnější pro chodce. Soudobá architektura vstoupí do prostoru náměstí skrze 
nový vodní prvek a v horní části náměstí přibude několik dalších stromů. V roce 2019 
bylo vydáno stavební povolení a v současné době se zpracovává dokumentace k výběru 
dodavatele stavebních úprav. Mezitím proběhla v souladu s projektem rekonstrukce 
tramvajové trati, takže už dnes je možné si přímo na místě prohlédnout, jak bude vypadat 
nová dlažba náměstí.

(Zdroj: IPR Praha)

Malostranské 
náměstí

Malostranské 
Square

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:
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STAV:

Revitalizace Malostranského náměstí

Praha 1 – Malostranské náměstí

ATELIÉR HÁJEK

hlavní město Praha

95 mil. Kč

Q4 2017

Q4 2021

stavební řízení

D4

Vizualizace: ATELIER HÁJEK
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Malostranské Square—the Lesser Town Square—is one of Prague’s oldest squares 
and has been the focal point of the district Malá Strana (Lesser Town) since its 
establishment. Over the centuries, its purpose and form has changed many times, 
but the basic urban framework has persisted unchanged. The revitalisation project 
represents the results of many years of efforts by the city and local initiatives to cultivate 
this important yet somewhat neglected public space. The authors of the winning design 
for the new appearance of the square are architects Martin Hájek, Václav Hájek and 
Petr Horský from Hájek studio. The architects won an urban architectural competition in 
2014.

After revitalisation, the square will offer a generous space in both the lower and upper 
parts to serve visitors and residents of Prague, and the small local population of 
Malá Strana. The square will offer a place for quiet contemplation and enjoyment of 
the historical centre atmosphere, but also enough room for markets and cultural and 
social events. It will also be a more welcoming and safer place for pedestrians. A new 
water feature and several trees in the upper part of the square will be a contemporary 
addition. The building permit was issued in 2019, and currently the work on the tender 
documentation for the selection of a general contractor is under way. In the meantime, 
the tram line has already been reconstructed in accordance with the project, and we can 
therefore see how the new pavement at the square will look.

(Source: IPR Prague)
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Revitalization of Malostranské Square
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ATELIÉR HÁJEK

The Capital City of Prague
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Building permit procedure

Visualisation: ATELIER HÁJEK
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Vítězné náměstí je střed a poznávací symbol živé čtvrti Dejvic. Jeho význam pro Prahu 
se však násobí tím, že vytváří pomyslnou bránu, kterou se vstupuje do města směrem od 
letiště. Dnešní podobu náměstí určil architekt Antonín Engel svým návrhem z roku 1924. 
Engel vytvořil pro celou čtvrt kolem náměstí regulační plán ovlivněný mj. přestavbou 
Paříže z 19. století, který se však v době svého vzniku realizoval pouze zčásti, a právě na 
něj chce město dalším rozvojem této lokality navázat.

Nový návrh úprav Vítězného náměstí vzešel z architektonické soutěže, kterou v roce 
2018 vypsalo hl. m. Praha ve spolupráci s IPR Praha, jeho autory jsou Pavel Hnilička, 
Eva Macková a Josef Filip ze studia Pavel Hnilička Architekti. Autoři v současné době 
návrh dopracovávají a projednávají s dotčenými institucemi. Ke konci roku 2020 bude 
studie hotová a na ni naváží další projekční fáze. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud 
nedostavěného náměstí je uvolnit jeho střed odsunutím tramvaje a automobilového 
provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, 
veřejná shromáždění, start a cíl závodů apod. Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře 
Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se do popředí zájmu dostávají zejména chodci. 
Vzrostlé stromy po okrajích náměstí navodí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, 
automobilová doprava se pak částečně „schová“ pod jejich zelené koruny.

(Zdroj: Pavel Hnilička Architekti, s. r. o.; IPR Praha)

Vítězné náměstí
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Vítězné náměstí is the focal point and symbol of the vibrant district of Dejvice.  
Its importance is compounded by the fact that it also represents an imaginary gateway 
to Prague when the city is accessed from the airport. The square’s appearance 
today originated from a design by architect Antonín Engel in 1924. Engel also created 
a regulatory plan for the square’s entire neighbourhood. The plan was influenced by the 
renovation of Paris in the 19th century, though it was only partially implemented at the 
time of its original design. The city would like to follow up on this original plan during the 
current revitalisation and development process.

The newly proposed modifications of Vítězné náměstí emerged from an architectural 
competition organized by the Capital City of Prague in cooperation with IPR Prague in 
2018. Its authors are Pavel Hnilička, Eva Macková and Josef Filip from Pavel Hnilička 
Architects studio. The design is currently in the process of being finalised and discussed 
with the relevant authorities. It is expected that the study will be finalized by the end of 
2020, with subsequent project stages to follow. The main idea driving the modifications 
of the so far unfinished square is freeing up the middle of the square by relocating the 
tram lines and automobile traffic away from its centre. Freeing the centre in this way will 
encourage many diverse activities, such as markets, public gatherings, start and finish 
lines for races, etc. With regard to the square’s location in Prague and its links to public 
transport, pedestrian traffic is finally taking priority. Grown trees will create  
a user friendly, street‑like dimension along the perimeter of the square, and some  
of the automobile traffic will be partially hidden beneath the green canopy.

(Source: Pavel Hnilička Architects, s.r.o.; IPR Prague)
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OD POVOLENÍ KE STAVBĚ
proces realizace stavebních záměrů

   MÁM POZEMEK

1  ZÁMĚR

vlastním pozemek určený k zástavbě  
   mám nápad na jeho využití

oslovím konkrétního architekta nebo urbanistu, aby vytvořil studii na dané území  
   anebo vypíšu architektonickou či urbanistickou soutěž

2  STUDIE

tvořím studii, která ověřuje možnosti využití daného území

porovnávám ji s územním plánem (příp. regulačním plánem)

konzultuji studii s IPR Praha, městskou částí, veřejností

v případě nesouladu studie s územním plánem mohu požádat o změnu plánu
(nejčastěji protože chci změnit kód využití území)

3  ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

požádám příslušný stavební úřad o vydání pravomocného a závazného územního rozhodnutí (ÚR)

v této fázi stavební úřad hodnotí umístění stavby a její soulad s okolím místa, kde vzniká

k projektu se vyjadřují dotčené orgány státní správy (ochrana památek, životního prostředí apod.) 
a sousedé mého pozemku

   k projektu vydává stanovisko IPR Praha jako zmocněný zástupce města Prahy

chci ‑li realizovat projekt, který může být rizikem pro životní prostředí 
(rozhoduje zákon či stavební úřad), mám povinnost nechat posoudit vliv projektu na životní prostředí

A   obdržím od stavebního úřadu územní rozhodnutí

ostatní účastníci řízení se mohou odvolat

B   neobdržím od stavebního úřadu územní rozhodnutí

mohu se odvolat

o odvolání rozhoduje Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy

4  STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

na základě územního rozhodnutí požádám příslušný stavební úřad o vydání pravomocného a závazného 
stavebního povolení (SP)

v této fázi stavební úřad hodnotí soulad samotné stavby s platnými předpisy – 
zejména Pražskými stavebními předpisy

k projektu se vyjadřují dotčené orgány státní správy  
(ochrana památek, životního prostředí, požární ochrana apod.)

A   obdržím od stavebního úřadu stavební povolení

ostatní účastníci řízení se mohou odvolat

B   neobdržím od stavebního úřadu stavební povolení

   mohu se odvolat

   o odvolání rozhoduje Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy

5  STAVBA

na základě stavebního povolení oslovím konkrétního zhotovitele stavby anebo vypíšu na zhotovitele výběrové řízení

stavím

po dokončení stavby požádám stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu

obdržím od úřadu kolaudační souhlas

předám stavbu jejím uživatelům

   MÁM DŮM
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FROM PERMIT TO CONSTRUCTION
The process of implementing building projects

   I HAVE A PLOT OF LAND

1  PLAN

I own a plot of land designated for development  
   I have an idea what to build

I ask an architect or urban planner to prepare a study for the site, or  
   I organize an architectural or urban design competition 

2  STUDY

I prepare a study that verifies the potential use of a site

I compare it with the zoning plan (or a regulation plan)

I consult the study with IPR Prague, a municipal administration authority, and the general public

If the study is not compatible with the zoning plan, I may request a change to the zoning plan
(in most cases because I want to change the land use code)

3  URBAN PLANNING PROCEEDINGS

I apply to the competent building department to issue a final and binding urban planning decision (in Czech “ÚR”)

At this stage, the building department assesses the building’s position and how it conforms with its surroundings

Other concerned public administration authorities provide their feedback on the project (heritage protection, 
environmental agencies, etc.)

   also, my immediate neighbours

If I want to build a project that may be a risk to the environment
   
   (depending on the law or the building department),  
   I have the obligation to have the project’s impact on the environment assessed

A   The building department issues the urban planning decision

other participants in the proceedings may appeal

B   The building department does not issue the urban planning decision

I may file an appeal

The appeal is adjudicated by the Building Regulation Department at Prague City Hall 

4  BUILDING PERMIT PROCEEDINGS

Based on the urban planning decision, I file an application for a final and binding building permit to be issued  
(in Czech “SP”)

   At this stage, the building department assesses the building’s compliance with valid legal regulations – 
   especially with the Prague Building Regulations 

Other concerned public administration authorities provide their feedback on the project  
(heritage protection, environmental agencies, fire protection, etc.)

A   The building department issues a building permit

Other participants in the proceedings may appeal

B   The building department does not issue the building permit

   I may file an appeal

   The appeal is adjudicated by the Building Regulation Department at Prague City Hall

5  CONSTRUCTION

Having obtained the building permit, I approach a general contractor or organize a tender to find one

Construction commences

Once construction is complete, I ask the building department to issue an occupancy permit

The building department issues an occupancy permit

I hand the completed building over to its occupants / users

   I HAVE A HOUSE
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