
Karlovo náměstí - FAQ 
 
Proč řízení se soutěžním dialogem a ne soutěž o návrh? 
Odlišná očekávání jednotlivých zainteresovaných stran, stakeholderů (MČ Praha 2, Národní 
památkový ústav, Všeobecná fakultní nemocnice, Odbor dopravních agend MHMP, Policie ČR 
a další), na využití i detailní podobu Karlova náměstí se v některých případech natolik různí, že 
dosáhnout přijatelného kompromisu ve fázi zadání se ukázalo jako nemožné. Pro účely zajištění 
potřebné interaktivní formy upřesňování zadání za přítomnosti  stakeholderů nelze v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek užít jiné formy zadávacího řízení. Jedinou možnou formou 
zadávacího řízení je forma zadávacího řízení se soutěžním dialogem, který umožňuje efektivní 
a žádoucí propojení všech potřebných fází (vytvoření zadání + výběr zpracovatele + zpracování 
návrhu) do jednoho procesu se zapojením aktérů do vývoje návrhu. Výsledkem řízení se soutěžním 
dialogem bude nejen pro všechny přijatelný návrh, ale přímo i vybraný zpracovatel kompletní 
projektové dokumentace. 
  
Co je řízení se soutěžním dialogem? 
Řízení se soutěžním dialogem je jedním z druhů zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), do zadávacího řízení je včleněna část soutěžního 
dialogu. Soutěžní dialog by se pro zjednodušení dal přirovnat  tzv. „soutěžnímu workshopu“, který je 
standardně užíván v německých zemích a byl pilotně vyzkoušen např. u Císařského ostrova. 
V úvodní části bude odborná veřejná konference, která zajistí předání všech dosud získaných 
informací účastníkům a dohodu všech stakeholderů na obecném zadání. Následně proběhne několik 
kol společných setkání a prezentací návrhů, ke kterým zpracovatelé vždy získají zpětnou vazbu pro 
jejich dokončení. Odevzdané návrhy budou následně podrobeny široké diskusi a odbornou komisí 
bude vybrán vítězný návrh a zpracovatel, který podepíše smlouvu na dodání projektové 
dokumentace. Výsledkem bude nejen pro stakeholdery přijatelný návrh, ale i vybraný zpracovatel 
kompletní projektové dokumentace od studie po autorský dozor při realizaci. 
  
Je řízení se soutěžním dialogem otevřené? 
Ano. Přihlásit se mohou týmy, splňující základní způsobilost (§ 74 ZZVZ), profesní způsobilost (§77 
ZZVZ) a kritéria technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ), uvedené v zadávací dokumentaci. Výběr 5 týmů 
do druhé fáze soutěžního dialogu bude probíhat na základě jasně stanovených kritérií. 
  
Proč se řeší park a ulice zvlášť? 
Revitalizace Karlova náměstí je rozdělena do dvou etap. Řízení se soutěžním dialogem se týká Etapy 
II, která řeší vnitřní prostředí parku. Prostor křižovatek, cyklistickou infrastrukturu a přechody řeší 
Etapa I, jejíž realizace stále probíhá. Etapa I zahrnuje rekonstrukci tramvajové tratě, návazných 
chodníků a nástupních ostrůvků ale i nové řešení prostranství před Novoměstskou radnicí, dále pak 
rekonstrukci zbývajících komunikací po obvodu náměstí včetně obnovení přechodů pro chodce 
na křižovatce s Resslovou ulicí, řešení cyklistické infrastruktury a rekonstrukci vodovodů 
a kanalizací. Etapu I projekčně a realizačně zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 
  
Kdy bude hotová první etapa? 
Celkovou technickou a časovou koordinaci zajišťuje TSK Praha. IPR Praha v tomto procesu zajišťuje 
koordinaci souladu obsahové stránky projektů se Studií základních úprav Karlova náměstí – etapa I, 
podle níž byla v roce 2014 realizována rekonstrukce tramvajové tratě (DPP), a od roku 2015 
do současnosti probíhající realizace akcí TSK (Obnova světelně signalizačních zařízení 
v křižovatkách Resslova, Ječná, Žitná, Odborů) a Pražské vodohospodářské společnosti 
(Rekonstrukce vodovodů a kanalizace). Dle nám dostupných informací je v tuto chvíli vydáno 
územní rozhodnutí na celkovou rekonstrukci křižovatek, přechodů a cyklistické infrastruktury 
a stavební povolení na rekonstrukci křižovatky Ječná. Stavební povolení na křižovatky Odborů, Žitná 



a Resslova se vyřizuje. Relevantní informace může v této věci poskytnout pouze TSK, které má 
koordinaci projektů a realizaci ve své působnosti. 
  
Co je předmětem první etapy? 
Jedná se o změny rozběhnutých investičních záměrů 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 tak 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 obytnosti náměstí. Na základě zadání MHMP a MČ Praha 2 byly navrženy úpravy 
těchto projektů v podobě doplnění přechodů pro chodce, odstranění bariér a celkové kultivace 
prostoru. Realizace těchto projektů by bývala proběhla i bez těchto změn. 
 


