
Informace o 1. etapě 
 
Městská část Praha 2 spolu s hlavním městem Praha podepsaly v roce 2010 Memorandum 
o vzájemné spolupráci na revitalizaci Karlova náměstí, kterým deklarovaly společný zájem o řešení 
revitalizace Karlova náměstí. V říjnu 2013 zadala Rada hlavního města Prahy Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Praha vypracovat Koncepční studii základních úprav Karlova náměstí - Etapa I, která 
se týkala revitalizace vnější, obvodové části náměstí. Šlo o koordinaci již tehdy probíhající projekční 
přípravy rekonstrukcí všech světelných křižovatek na Karlově náměstí a tramvajové trati tak, aby 
jejich realizace přinesla i zásadní zlepšení pro chodce a cyklisty. Na základě Usnesení Rady hl. m. 
Prahy zpracoval IPR Praha Studii základních úprav Karlova náměstí, etapa I., která byla 
implementována do těchto dílčích projektů. Na základě studie proběhly změny rozpracovaných 
projektů TSK Praha a DPP, a.s., které plánovaly obnovu stávajícího neutěšeného stavu. Do nich byly 
zapracovány principy definované Manuálem tvorby veřejných prostranství obsažené ve Studii 
základních úprav Karlova náměstí – etapa I (IPR Praha 2013). 
„IPR vstoupil do rozjetého vlaku plánovaných investic, které za vynaložení značných investičních 
prostředků pouze navracely původní stav Karlova náměstí a neřešily problémy spojené 
s průchodností a obytností náměstí," uvádí Pavla Melková, ředitelka sekce detailu města IPR. „Na 
základě zadání MHMP a MČ Praha 2 jsme navrhli úpravy těchto projektů v podobě doplnění 
přechodů pro chodce, odstranění bariér a celkové kultivace prostoru,” dodává. 
Mají tak vzniknout nové přechody přes křižovatku s Resslovou ulicí, které konečně propojí od sebe 
oddělené části náměstí a doplní chybějící pěší vazby. Zároveň dojde k opravě zbývajících povrchů po 
obvodu náměstí, vznikne nový cyklopruh v Žitné ulici, který vytvoří chybějící vazbu mezi Novým 
městem a Vinohrady. V neposlední řadě vznikne pěší zóna před kostelem sv. Ignáce a zmizí řada 
dalších bariér.  Realizace etapy I proběhne bez zásadního vlivu na etapu II (řešení parku) –předmět 
této veřejné zakázky. Etapu I projekčně a realizačně zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy a Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 
  
Karlovo náměstí - před a po  
Během června a července 2015 měli uživatelé Karlova náměstí možnost seznámit se s návrhem 
Prověřovací studie, kterou vypracoval IPR Praha, diskutovat přímo s jeho tvůrci a k návrhu podat 
podněty a komentáře. Za účelem zapracování komentářů veřejnosti se 28. července 2015 sešla 
pracovní skupina, která se skládá ze zástupců MHMP, městské části Praha 2 a IPR Praha. Zabývala 
se komentáři ze strany veřejnosti a při jejich vypořádání došlo ke shodě mezi zúčastněnými 
stranami. Prověřovací studie se po zpracování komentářů stala podkladem pro právě vyhlášené 
řízení se soutěžním dialogem (Usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 30. 1. 2017). Tisková zpráva 
Všechny komentáře včetně reakce pracovní skupiny >>> 
 

http://www.iprpraha.cz/clanek/1391/karlovo-namesti-ceka-revitalizace-seznamte-se-s-koncepcni-studii
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/karlak/karlovo_namesti_komentare.pdf

