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Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy 
"Karlovo náměstí je celoměstsky významné veřejné prostranství hlavního města 
Prahy. Jde o jedno z největších náměstí v Evropě, nabízející svou rozsáhlou 
parkovou úpravou prostor pro odpočinek v rámci hustě zastavěného historického 
centra města, nejen pro obyvatele přilehlých domů, ale například i pro pacienty 
a návštěvníky přilehlých nemocnic, studenty ČVUT a množství zaměstnanců 
okolních významných institucí. Dlouhodobý střet současných potřeb užívání 
tohoto celoměstsky významného veřejného prostranství, výrazné dopravní zátěže 
a nejasné podstaty památkové ochrany parku, přispěl k současnému 

neutěšenému stavu náměstí, který je nutné urgentně řešit. S ohledem na efektivitu a potřebu 
získání všeobecně přijatelného návrhu jsme se rozhodli řešit způsobem aktivní spolupráce všech 
zúčastněných na jeho postupném vývoji. Od revitalizace očekáváme zejména zatraktivnění prostoru 
pro obyvatele Prahy." 
  

Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy, politický gestor projektu 
"Park na Karlově náměstí je památkově chráněnou nemovitou kulturní památkou 
evropského významu, patřící k dobře zachovaným příkladům městských parků 
konce 19. století v ČR. Jeho podoba je v současné době velmi zanedbaná 
a vyžaduje významnou, ale k památkovým hodnotám parku citlivou revitalizaci. 
Po dlouhých letech stagnace a hledání způsobu, jak k revitalizaci Karlova náměstí 
přistoupit, slibuje interaktivní proces workshopů maximálně efektivní 
a všeobecně přijatelný postup získání návrhu. Očekáváme prvotřídní 
architektonicko-krajinářský návrh, který tomuto celoměstsky významnému 

náměstí / parku navrátí podobu atraktivního veřejného prostranství, které nabídne využití pro 
všechny věkové kategorie, a zároveň bude svým odborným přístupem k současným i novým 
vegetačním prvkům zahrnovat také efektivní a dlouhodobě udržitelný systém hospodaření 
s dešťovou vodou." 
  

Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy 
"Přestože je rehabilitace Karlova náměstí zcela zásadním požadavkem pro 
zachování této kulturní památky, veškeré dosud učiněné kroky dospěly vždy 
do stavu zablokování jednou z mnoha zainteresovaných stran z důvodů výrazně 
odlišných očekávání od celkové revitalizace. Kancelář veřejného prostotu IPR 
Praha proto zpracovala Prověřovací studii, která v koncepční rovině řeší přístup 
k celkovému konceptu krajinářského parku analýzou a rozpracováním 

jednotlivých témat originálního návrhu Františka Thomayera, doporučením a prověřením 
konkrétních dopadů jednotlivých úprav pro současné užívání parku do celkového konceptu. Díky 
tomu bylo možné otevřít diskusi nad jednotlivými tématy a připravit rámcové zadání a proces, který 
umožňuje za přítomnosti zainteresovaných stran i zpracovatelů návrhu interaktivní formou 
upřesňovat detailní řešení, čímž snižuje riziko zablokování některých zainteresovaných stran. 
Očekáváme, že při zachování podstaty památkové ochrany Thomayerova parku přinesou návrhy 
soudobé řešení současných potřeb tohoto celoměstsky významného veřejného prostranství." 
  



Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2 
"Každý o Karlově náměstí ví, že je jedno z největších v Evropě, bylo založeno za 
Karla IV., že je tam stanice metra, jedna z největších nemocnic v republice, jde 
o živý dopravní uzel a že náměstí jako celek poněkud nefunguje podle dnešních 
potřeb. Málokdo už si vzpomene, že před asi 12 roky byla další obnova parku 
pozastavena, když se tam před Novoměstskou radnicí někteří přivazovali 
k dožilým stromům, aby se nekácely. Málokdo chápe, že se zde památkově chrání 
dispozice parku od Fr. Thomayera z konce 19. století a že na tom ztroskotaly další 
návrhy na revitalizaci. Již téměř nikdo nechápe, že z důvodu památkové ochrany 

dispozice parku nelze přiznat alespoň ty nejvíce vyšlapané cesty napříč trávníky. Právě vyhlášený 
„soutěžní dialog“ umožní do průběhu celého procesu tvorby návrhu zapojit nejen zástupce 
významných institucí, ale také zástupce památkové ochrany. Ta by následně měla být vázána 
dohodami v průběhu workshopů a nemělo by hrozit, že se celá věc na konci opět zablokuje. Vítám, že 
nejen městská část, ale především hlavní město problém řeší. Chtěl bych věřit, že dialog odkryje 
karty, a že každý ze zúčastněných ponese svůj díl odpovědnosti za své požadavky." 

  
Ondřej Šefců, ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu 
v hlavním městě Praze 
"FORUM MAGNUM - Urbanistický projekt Nového Města pražského vznikal 
pravděpodobně již od poloviny 40. let 14. století, oficiální založení Města 
proběhlo na jaře roku 1348. Autory projektu dnes již nezjistíme, ale je zcela 
zřejmé, že šlo o projekt promyšlený, zpracovaný se znalostmi antických zásad 
stavby měst i se silným symbolickým i vizionářským obsahem. Jeho základní 
půdorysná osnova, založená na velkorysé kompozici třech náměstí, funguje 
dodnes. V původní koncepci přiřknul zřejmě sám císař Karel IV. největší význam 

obrovskému náměstí v jižní části Nového Města. Původní název byl Forum magnum (tedy Velké 
náměstí či tržiště), později bylo zváno Dobytčí trh, dnes je náměstí nazýváno Karlovo.  Ve slavné 
době vlády Lucemburků mělo však nejen funkci tržní, ale vyšší. Sloužilo jako slavnostní 
shromaždiště, zejména pro účely vystavování říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých. Pro 
tyto účely byla uprostřed náměstí zbudována podivuhodná stavba – kaple Božího těla, jejíž základy 
jsou dodnes ukryty pod tramvajovým kolejištěm uprostřed náměstí. Kapli ani původní význam 
náměstí obnovit již asi nelze. Ale bude jistě záslužné, když ve společném odborném dialogu budeme 
schopni nalézt vhodné uspořádání mnohdy protichůdných požadavků. Zkultivovat stávající park, 
omezit jeho hluchá místa, vhodně zregulovat dopravu i nežádoucí návštěvníky a přivést do parku 
pražany, ale ne za cenu jeho vulgarizace. Lákadla nové doby ve formě kaváren, zpevněných plácků či 
hřišť je třeba dávkovat s rozmyslem a neztratit ze zřetele nejen charakter náměstí, ale i jeho okolí. 
Karlovo náměstí je unikát a to nejen v Čechách, ale i v evropském měřítku."  
 


