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REVITALIZACE
KARLOVA NÁMĚSTÍ, 
etapa II., (park)

Prověřovací studie 

Materiál zpracován na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1734 
ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí

Zpracováno jako koncepční materiál pro přípravu zadání konkrétního návrhu 
řešení parku na Karlově náměstí. Na koncepční zadání musí navázat 
krajinářsko-architektonická studie - Návrh stavby, která 
v detailu i celku prověří předkládaná témata.

Tento podklad není určen jako předstupeň dokumentace pro územní rozhodnutí a nesmí 
být bez navazující fáze. Návrh stavby užit jako zadání pro dokumentaci k územnímu řízení.

Zpracovatel:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Kancelář Veřejného Prostoru 

Hlavní vstupní podklady:
• Studie základních úprav Karlova náměstí (Kancelář 

veřejného prostoru IPR Praha, 06/2014)
• Projekt Revitalizace Karlova náměstí – etapa 1b (Investor TSK, projekt Dipro)
• Karlovo náměstí, Stavebně historický průzkum a architektonicko-

památkové vyhodnocení (Doc. Ing. arch. F. Kašička, CSc., 05/2008)
• Archeologický průzkum (Zjišťovací archeologický výzkum Praha 2 – Nové 

Město Karlovo náměstí ppč. 2418/1 a 2419/1 Výzkum NPÚ, ú.o.p. v hl. 
m. Praze č. 2011/13 PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. Praha 2011)

• Dendrologický průzkum (2007, zadavatel MČ Praha 2)
• Dendrologický průzkum (2014, zadavatel Dipro, s.r.o. – vypracován pro projekt DUR TSK)
• Dendrologický průzkum (2015, All4Trees, s.r.o.)
• Zaměření současného stavu (2015, GK Fencl a Erbe, s.r.o.)
• Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy
• Cyklogenerel hl. m. Prahy

Zpracováno:
duben 2015 (výtisk k 1/2017)
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Přehrazená ulice Ječná dopravním prvkem zábradlí

Rozhraní parku slouží jako parkoviště

Široký dopravní prostor ve středu náměstí

Parkuje se i na chodnících

Tramvajové sloupy byly v rámci etapy I sdruženy 
s osvětlením a vymístěny z prostoru chodníku

Nová dlažba, realizovaná v rámci etapy I, vnáší 
do prostoru příjemné měřítko

Podél výstupu z metra byl v rámci etapy I vytvořen 
plnohodnotný průchod

Nové sloupy trolejového vedení jsou opatřeny 
černou barvou, která méně ruší v prostoru

8

ODŮVODNĚNÍ100

Význam Karlova náměstí
Karlovo náměstí je významnou kulturní a krajinářskou památkou evropského 
významu. Jeho revitalizace a veškeré zásahy mají významný dopad na jeho 
stav a jsou sledovány širokou odbornou veřejností nejen v ČR.

Novodobý vývoj vedoucí k současné situaci
V průběhu 90. let minulého století byl zpracován návrh revitalizace Karlova náměstí, který 
byl zčásti realizován ve své severní části, následně byl však odmítnut odbornou veřejností. 
V roce 2008 proběhla architektonická soutěž, která neměla jasného vítěze, ani návrh, který 
by porota doporučila k realizaci. Problém představoval zásadní rozpor návrhů s památkovou 
ochranou parku a nerespektování celoměstského dopravního systému, který nelze 
v krátkodobém horizontu změnit. Přes snahu převést některou ze studií do navazujících 
fází, dospěla situace na Karlově náměstí do stavu bez reálného možného řešení.

Současná neutěšená situace Karlova náměstí, představující zejména bezpečnostní 
a sociální rizika, ale i výrazné riziko degradace přírodních složek parku, však vyžaduje 
řešení v dohledné době. Plocha náměstí tak byla v roce 2010 zejména z důvodu blížících 
se investičních akcí DPP a TSK rozdělena na vnější část (Revitalizace Karlova náměstí 
- etapa I) a část vnitřního prostředí parku - krajinářské řešení (Revitalizace Karlova 
náměstí - etapa II). Byla vypracována Studie základních úprav (IPR Praha 2013), 
na základě které byla realizována rekonstrukce tramvajové tratě, rekonstrukce světelných 
křižovatek, doplnění přechodů pro chodce, a vnější prostory parku v rámci akce TSK.

Čím je Koncepční studie základních úprav - etapa II?
Předkládaná Koncepční studie základních úprav Karlova náměstí - etapa II. 
navazuje na etapu I, vychází z jí definovaných principů a přináší koncepční 
krajinářsko-architektonické prověření řešení parku na Karlově náměstí. 

Cílem této prověřovací koncepční studie je vytvořit základní koncept 
pro přístup k návrhu parku Karlova náměstí, vymezit mantinely pro možná 
alternativní a autorská řešení, a předejít tak vzniku patové situace při 
projednávání návrhu, případně negativním reakcím při realizaci.

Studie tak otevírá témata, která je nutné velmi důkladně diskutovat 
a poskytuje manipulativní prostor pro budoucí architektonickou 
kancelář, případně malou vyzvanou soutěž.

Jak pracovat s Koncepční studií Karlova náměstí?
Vzhledem k náročnosti a významné složitosti prostoru, který vyžaduje rozsáhlou 
diskusi nejen o samotné  fyzické podobě, ale i způsobu správy a údržby, který je 
jedním z nejdůležitějších částí úspěchu a i vzhledem k nejasnému dalšímu vývoji 
následného procesu obsahuje Studie tzv. krycí listy, tj. část mezikroků, prověřených 
alternativních řešení daných vymezených prostorů, které mohou být v rámci 
detailního prověřování v dalších stupních návrhu brány znovu v úvahu. 

Na Koncepční studii musí navazovat Studie Návrhu stavby, která prověří 
předkládané možnosti a autorským způsobem s odkazem na historickou 



2015IPR Praha

Revitalizace Karlova náměstí, Etapa II

Koncepční zadání

Odůvodnění

91
0
0

a krajinářskou hodnotu parku vyřeší všechny nutné detaily a provede projednání 
s dotčenými orgány i veřejností. Bez dalšího prověřování a projednání nelze tuto 
koncepční studii přenést do fáze pro územní řízení, či stavební povolení.

Jaké by měly navazovat kroky?
Pro úspěšnou revitalizaci parku je nutné na základě této koncepční studie vytvořit 
odbornou diskusi na téma Karlovo náměstí, na které se vyjasní veškeré významy 
a prověří navrhované principy. Jedině tak lze vytvořit kvalitní návrh revitalizace 
parku, který nebude odmítnut veřejností. Odborná diskuse nad předkládanými 
tématy by měla probíhat s významnými odborníky (památková péče, ochrana přírody 
a krajiny, obec krajinářských architektů), diskuse a dohody s místními stakeholdery, 
významnými hráči v daném prostoru a místními obyvateli a uživateli parku.

Uvedené principy a koncepční detaily, referenční fotografie a příklady materiálů, 
prvků mobiláře a vybavení specifikují pouze charakter a typologii prvků, naznačují 
směr, kterým by se návrh měl vyvíjet. Veškeré náměty, které studie předkládá je 
nutné v následující fázi prověřit s scelit do jednotného architektonického výrazu, 
který bude respektovat historický a krajinářský význam Karlova náměstí. 
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4. řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy
1. aby pokračoval v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
Termín: 31.10.2014

2. aby respektoval koordinaci Útvaru rozvoje hl.m. Prahy dle bodu IV.2.1. tohoto 
usnesení a poskytl vyžádanou součinnost

Termín: 31.10.2014

V .  ž á d á
1. starostu MČ Praha 2

1. o zajištění konsensuálního společného postupu směřujícího k realizaci 
revitalizace prostoru Karlova náměstí, jak to předpokládá čl. II bod 4 Memoranda 
o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalzace Karlova náměstí

Kontrolní termín: 31.10.2014

2. generálního ředitele Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., odbory MHMP
1. aby pokračovali v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
Kontrolní termín: 31.10.2014

2. aby respektovali koordinaci Útvaru rozvoje hl.m. Prahy dle bodu IV.2.1. tohoto 
usnesení a poskytli vyžádanou součinnost

Kontrolní termín: 31.10.2014

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
Tisk: R-10954
Provede: primátor hl.m. Prahy, Tomáš Ctibor, MHMP - ROZ MHMP, ředitel Technické 

správy komunikací hl.m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

4. řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy
1. aby pokračoval v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
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revitalizace prostoru Karlova náměstí, jak to předpokládá čl. II bod 4 Memoranda 
o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalzace Karlova náměstí

Kontrolní termín: 31.10.2014

2. generálního ředitele Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., odbory MHMP
1. aby pokračovali v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
Kontrolní termín: 31.10.2014
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Kontrolní termín: 31.10.2014
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Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
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Hlavní město Praha

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy

číslo 1734
ze dne  1.10.2013

k Revitalizaci Karlova náměstí

Rada hlavního města Prahy  

I .  b e r e  n a  v ě d o m í
stav naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace 
Karlova náměstí, včetně dodatku č. 1 k tomuto Memorandu, uvedený v důvodové zprávě

I I .  s o u h l a s í
s úpravou rozpočtu hl.m. Prahy pro zajištění financování úprav Karlova náměstí Etapy I 
dle přílohy č. 2 část A) tohoto usnesení

I I I .  s c h v a l u j e
1. Studii základních úprav Karlova náměstí Etapa I vypracovanou Kanceláří veřejného 

prostoru Útvaru rozvoje hl.m. Prahy jako podklad pro další rozvoj Karlova náměstí a 
koordinaci probíhajících a budoucích investičních akcí na Karlově náměstí, která je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení

2. úpravu rozpočtu hl.m. Prahy pro zajištění financování úprav Karlova náměstí Etapy I 
dle přílohy č. 2 část B) tohoto usnesení

I V .  u k l á d á
1. primátorovi hl.m. Prahy

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení rozpočtové opatření dle bodu II. 
tohoto usnesení

Termín: 7.11.2013

2. zapracovat do návrhu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2015 financování úprav 
Karlova náměstí Etapy II do výše 250 mil. Kč bez DPH

Termín: 30.9.2014

2. Tomáši Ctiborovi, pověřenému řízením Útvaru rozvoje hl.m. Prahy
1. pokračovat v koordinaci realizace opatření dle dodatku č. 1 Memoranda o 

vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí v 
součinnosti s městskou částí Praha 2, dotčenými odbory MHMP a dalšími 
zainteresovanými organizacemi

Termín: 31.10.2013

2. vypracovat Studii základních úprav Karlova náměstí Etapa II
Termín: 31.10.2014

3. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.2. tohoto usnesení

Termín: 4.10.2013
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4. řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy
1. aby pokračoval v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
Termín: 31.10.2014

2. aby respektoval koordinaci Útvaru rozvoje hl.m. Prahy dle bodu IV.2.1. tohoto 
usnesení a poskytl vyžádanou součinnost

Termín: 31.10.2014

V .  ž á d á
1. starostu MČ Praha 2

1. o zajištění konsensuálního společného postupu směřujícího k realizaci 
revitalizace prostoru Karlova náměstí, jak to předpokládá čl. II bod 4 Memoranda 
o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalzace Karlova náměstí

Kontrolní termín: 31.10.2014

2. generálního ředitele Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., odbory MHMP
1. aby pokračovali v realizaci opatření dle dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí
Kontrolní termín: 31.10.2014

2. aby respektovali koordinaci Útvaru rozvoje hl.m. Prahy dle bodu IV.2.1. tohoto 
usnesení a poskytli vyžádanou součinnost

Kontrolní termín: 31.10.2014

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor hl.m. Prahy

Jiří Vávra
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: primátor hl.m. Prahy
Tisk: R-10954
Provede: primátor hl.m. Prahy, Tomáš Ctibor, MHMP - ROZ MHMP, ředitel Technické 

správy komunikací hl.m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP

Důvodová zpráva 

 

 

Karlovo náměstí je významným veřejným prostranstvím celoměstského významu. Obsahuje 

velký kulturní a pobytový potenciál, který však vzhledem k současnému stavu prostoru není 

plně využit. Ačkoli jde o největší náměstí ve střední Evropě, stav neodpovídá jeho významu. 

Kromě relaxační funkce slouží v současnosti prostor náměstí jako významný komunikační 

uzel pěší a tramvajové dopravy, který je zároveň výrazně zatížený i průjezdnou 

automobilovou dopravou. Stávající stav, který vychází z původní historické podoby, není 

schopen naplnit potřeby komunikační průchodnosti pro pěší. Současný neupravený stav 

zároveň přispívá k šíření sociálně patologických jevů, jako je distribuce drog, základna 

bezdomovců apod. 

 

V roce 2008 Městská část Praha 2 uspořádala Veřejnou ideovou urbanisticko-

architektonickou soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Jednoznačně přesvědčivé řešení 

soutěž nepřinesla, žádný soutěžní návrh nebyl doporučitelný k realizaci bez zásadních změn a 

radikálních úprav.  Porota neudělila první cenu soutěže, byly uděleny zvýšená druhá a třetí 

cena.  

 

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 27 ze dne 19.1.2010 bylo schváleno „Memorandum o 

vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí“ mezi hl. m. Prahou a 

městskou částí Praha 2, přičemž smyslem projektu revitalizace Karlova náměstí byla 

komplexní revitalizace a rehabilitace Karlova náměstí, jakožto jednoho z nejvýznamnějších 

prostorů Pražské památkové rezervace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

Vzhledem k tomu, že oceněné návrhy z výše zmíněné veřejné soutěže jsou postaveny na 

koncepci, která předpokládá razantní zásahy do dopravy závislé na širších dopravních 

souvislostech, které jsou realizovatelné až ve vzdáleném časovém horizontu a současně 

výrazné terénní úpravy (podchod v šíři náměstí), které jsou v zásadním rozporu s názorem 

památkové péče, aktuální reálné pokračování v nejbližších letech by znamenalo zásadní 

změnu koncepce návrhů.  

 

Protože stav náměstí je v dlouhodobě neuspokojivém stavu, který je nutno řešit v co nejkratší 

době, řešením je vypracování postupu, který by umožnil realizovat v nejbližší době alespoň 

základní úpravy řešící nejkritičtější nedostatky prostoru.   

 

Proto byl dne 10. 5. 2013 podepsán dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci a 

podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí a revokace usnesení Rady HMP č. 27 ze dne 

19.1.2010 k návrhu „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace 

Karlova náměstí“. 

 

Usnesením Rady Hlavního města Prahy č. 521 ze dne 9.4.2013 k dodatku č. 1 k Memorandu o 

vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí a revokaci usnesení 

Rady HMP č. 27 ze dne 19.1.2010 k návrhu „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře 

projektu Revitalizace Karlova náměstí“ bylo uloženo Útvaru rozvoje města vypracovat 

Ideovou studii základních úprav Karlova náměstí, jejíž cílem by mělo být zejména zvýšení 

bezpečnosti obyvatel, vyřešení pěší prostupnosti a přehlednosti náměstí, akceptace potřebných 

nových vazeb, v rámci dopravních možností scelení prostoru a především celkové zlepšení 

podmínek pro pěší zejména v kritických místech přechodů přes ulice Ječná a Žitná a 

přilehlých křižovatek.  (příloha č. 1 důvodové zprávy)  
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Jedním z cílů aktualizace Memoranda je aktuálně a efektivně využít možností připravovaných 

investičních akcí hl. m. Prahy zajišťovaných DP hl. m. Prahy - rekonstrukce tramvajové trati 

Karlovo náměstí (2014) a TSK – Dodávka a obnova SSZ, Projekt Praha (2013-2014) a již 

v rámci těchto akcí koordinovaně provést úpravy vstřícné omezení dopravy (organizace 

dopravních pruhů) a organizace zastávek tramvajové trati v souladu a ve prospěch s další 

revitalizací Karlova náměstí. 

 

Koncepce tohoto postupu je zpracována ve Studii základních úprav Karlova náměstí, etapa I 

(příloha č. 1 návrhu usnesení), kterou vypracovala Kancelář veřejného prostoru Útvaru 

rozvoje hl. m. Prahy.  

 

Součástí je odhad nákladů pro etapu I (příloha č. 2 k návrhu usnesení), která zahrnuje 

doplnění investičních akcí DPP a TSK o následující stavební úpravy v plochách 

bezprostředně navazujících na oblasti řešené v rámci těchto akcí: přidání povrchových 

přechodů, rozšíření chodníků, organizace dopravních pruhů a tramvajových zastávek, úprava 

nároží parku rozšířením pochozích ploch s cílem prostupnosti, stavební úpravy křižovatek, 

minimalizace bariér (zmenšení počtu sloupů trakčního vedení, sdružení veřejného osvětlení a 

trakčního vedení na společné sloupy, sdružení a minimalizace technických nadzemních 

objektů).  
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210 | Celková situace stávajícího stavu Karlova náměstí
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220 | Širší vztahy
Největší náměstí ve střední Evropě bylo založené regulací za Karla IV 
na významných cestách po vrstevnicích města (říční nivy a geologických vrstev). 
Rozloha volné plochy náměstí má svou velmi významnou roli v otevření hustého 
zastavěného prostoru historického centra města (Starého i Nového města).

Největší park v centru města - potenciál pro relaxační využití.Park má 
potenciál být místem i pro obchodní schůzky, pracovní obědy.

Jeho význam je nejen plošný, ale i ekologický. Zelené ulice 
Vinohrad a východní části Nového města mají potenciál se propojit 
se zelenou plochou Karlova náměstí a přes něj až k řece.

Významné dopravní tepny, které přes Karlovo náměstí proudí výrazně 
determinují jeho využití - je nutné je co nejvíce zkultivovat.

001 Letecký snímek s pohledem na Karlovo náměstí ve středu města 002 Schema vegetační funkce Karlova náměstí ve středu zastavěného území města
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003 Karlovo náměstí jako centrum několika významných městských os
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KARLOVO NÁMĚSTÍ

Slanečková bouda
1600 - 1863)

Špalíček
( - 1863)

kaple Božího Těla 
(1300 - 1791)

Jez. pekárna, 
vězeňský špitál

protiletadlové kryty
protiletadlové kryty

1931 - otevření Jiráskova mostu 
1895 - František Thomayer

parková úprava 
hraběte Chotka

1863 - I. parková 
úprava náměstí

úprava náměstí K. 
Chotkem

barokní kašna 
1697

pomník Vítězslava Hálka 
1881 (Umělecká beseda) pomník Elišky Krásnohorské 

1931 (Ženský výrobní spolek)

pomník Karoliny Světlé
1910 (Zoula, Fanta)

pomník J. E. Purkyně
1961 (Kozák, Štrunc)

pomník 
B. E. Roezla

HISTORICKÉ VSTUPY DO ČLENĚNÍ KARLOVA NÁMĚSTÍ

budovy uvnitř náměstí

předchozí parkové úpravy náměstí

bombový zásah

1348  Nové Město – dobytčí trh, dřevný trh, slanečkový trh
(1357)  stavba dřevěné kaple – veže
1372  jižní část Karlova náměstí – dřevný trh
1382-1393 stavba Kaple Božího těla na místě původní dřevěné
1403  kaple předána českému universitnímu národu (pohřby profesorů a rektorů)
15.stol  Slanečková bouda (sklad ryb)
1606  zobrazení zděných domů Špalíčku na Sadelerově 
  prospektu
1609  rekonstrukce kaple
1629  kaple předána Jesuitům
1666-1678 stavba Jezuitské koleje s kostelem Sv. Ignáce (L- Lurago)
kon. 17.stol povystoupení kostela portikem do náměstí (P. I. Bayer)
1693-1698 Kašna před radnicí
1786  Slanečková bouda slouží jako zbrojnice a vojenské 
  skladiště
1971  zboření kaple, náhrobní kameny rozprodány (dlažba 
  Karlova mostu, oprava Helmovských mlýnů, kašna 
  na Národní třídě, hospoda na Táboristké silnici)
1811-15 zaměření a popsání Královského města (Jüttnerův plán)
poč 19. stol nedlážděná rozježděná plocha 
1831  nerealizovaný návrh parkové úpravy jižní části náměstí

1843  hrabě Chotek navrhuje sadovou úpravu jižní části náměstí, 
  střední část jako vojenský prostor, plocha před radnicí 
  vydlážděná
1842   zakreslení návrhu do katastrálního plánu
1848  realizace parku v jižní části
1863  František Malý – sadová úprava severní části náměstí
1863  zbourán špalíček 12 domů v severní části náměstí, náměstí 
  se stává celkovým parkem
1863  zbořena slanečková bouda
1876  dokončení sadových úprav (vedení Jos. Fiala)
1881  pomník Vítězslava Hálka
1884  Frant. J. Thomayer předkládá dva návrhy na novou úpravu 
  sadů, první nebyl přijat, druhý schválen a proveden, plán 
  se nedochoval
1900  nepodepsaný plán odvodnění, podle kterého se realizovalo
1940  protiletecké kryty v jižní části náměstí, v severní části 
  požární nádrž
1949  po válce park obnoven, na místě vybombardovaných krytů 
  bylo zřízeno dětské hřiště
1998  Rehabilitace parku (Ing. Arch. M. Dandová, 
  Ing. Arch. J. Kosnar)

230 | Proměny náměstí  
v průběhu historie

Karlovo náměstí, původně zvané Dobytčí trh, jedno z největších v Evropě, bylo 
založeno ve 14. století Karlem IV jako hlavní tržiště města Prahy. Obchodovalo se 
zde nejen s dobytkem, ale i se slanečky, nebo například s dřevem. Své půdorysné 
založení si zachovalo až do dnešní doby. V průběhu celé historie náměstí zde bylo 
vystavěno několik budov. Ve středu náměstí byla vystavěna Karlem IV dřevěná kaple 
Božího těla, ve které se vystavovaly říšské korunovační klenoty. Dále tzv. Slanečková 
bouda, skupina domů zvaná "Špalíček" a také špitál pro vězně v jižní části náměstí. 
Po dlouhou dobu nebyla plocha náměstí nijak dlážděna, jednalo se o udusanou hlínu.

Z dobových textů lze soudit, že plocha byla příliš rozlehlá a jižní část 
náměstí byla po dlouhou dobu vnímána spíše jako periferie.

Až v polovině 19. století začaly úvahy o jeho parkové přeměně. Roku 1843 byla 
přeměněna jižní část náměstí hrabětem Chotkem v park, který svými cestičkami 
podporuje hlavní potřebné pěší vztahy. Roku 1863 jsou zbořeny všechny budovy 
v ploše náměstí a i jeho severní část je přebudována na park, který respektuje hlavní 
pěší vztahy, ale nevytváří příjemné vnitřní prostředí, zejména z důvodu neodclonění 
rušného městského života na okraji. Roku 1864 je tak zásadně změněn podle návrhu 
Františka Thomayera, jenž formou obvodových valů vnáší do parku klid.

V době přeměny náměstí na krajinářský park byla sice již provedená asanace 
a proražení dnešní Resslovy ulice, nebyl však ještě postaven Jiráskův most, 
který měl dle původních návrhů navazovat na Myslíkovu ulici. Návrh Františka 
Thomayera tak nepočítal s tak vysokou dopravní zátěží, která ho rozděluje dnes.

Z časové osy vyplývá, že po změně náměstí na park docházelo k jeho 
častým úpravám. Thomayerovo krajinářské řešení bylo 3. v pořadí.

V 90. letech 20. století proběhla částečná rekonstrukce severní 
části, po odporu veřejnosti byla další přeměna zastavena. V roce 2008 
proběhla architektonická soutěž, která neměla jasné pokračování.

004 Pohled na střední část náměstí s basenem uprostřed (1931)

005 Park před Thomayerovou úpravou
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006 Historická osa Karlova náměstí

007 Historické vstupy do členění Karlova náměstí
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 1863 František Malý
1885 František Thomayer

1996-1998 Dandová, Kosnar
2008 Architektonická soutěž
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Jižní část Karlova náměstí v ulici U Nemocnice (1918) - povrch je dle fotografie pravděpodobně mlatový

008 Ulice U Nemocnice 009 Severozápadní část Karlova náměstí s průhledem do Spálené ulice (1903)

010 Faustův dům, čp. 502, na jižní straně Karlova náměstí (1900) 011 Všeobecná nemocnice, čp. 499 - pohled z Karlova náměstí do ulice U nemocnice (1898)

012 Česká technika na rohu Karlova náměstí a Resslovy ulice (1899) 013 C. a k. vojenská nemocnice a kostel sv. Ignáce na východní straně Karlova náměstí (1900)
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014 Severovýchodní část Karlova náměstí s průhledem do Vodičkovy ulice (1900)

015 Uvnitř Karlova náměstí (kol. 1900) - povrch je dle fotografie pravděpodobně mlatový

016 Podoba parku před Thomayerovou úpravou (cca 1850)

017 Uvnitř Karlova náměstí (kol. 1900) - povrch je dle fotografie pravděpodobně mlatový

018 První parková podoba náměstí před Thomayerovou úpravou

2015IPR Praha

23Revitalizace Karlova náměstí, Etapa II

Koncepční zadání

Analýza současného stavu

2
3
0



019 Historická podoba Karlova náměstí před probouráním dnešní Resslovy ulice

024 Karlovo náměstí v kontextu historické Prahy před výstavbou Jiráskova mostu (1926)

020 Historická úprava povrchu parku byla dle 
fotografií ze začátku 20. století mlatová

021 Historická úprava povrchu parku byla dle 
fotografií ze začátku 20. století mlatová

022 Trhy na Karlově náměstí

023 Trhy na Karlově náměstí
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[ zdroj     Kašička, F.:  Stavebně-historický průzkum a architektonicko-památkové vyhodnocení, Praha 2008 ]



025 Nerealizovaný Thomayerův návrh
V tomto nerealizovaném návrhu parku lze vysledovat práci s ladnými křivkami parkových chodníčků, které na sebe navazují tečnami. Návrh vhodněji řeší průchozí vazby a umožňoval by lépe pěší propojení v převládajících 
směrech. V nejširších místech středních oválů otevírá průhledy skrz obvodové valy a téměř se tak dotýká vnitřními chodníčky okolní ulice. Park je, stejně jako v realizovaném návrhu, lemován dvouřadou alejí stromů

026 Realizovaný Thomayerův návrh
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027 Karlovo náměstí v rámci systému zahrad a parků hl. m. Prahy (1790)
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028 Císařské otisky 1840
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029 Hurtigův plán hl. m. Prahy (1884)
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030 Plán hlavního města Prahy s nejbližším vůkolím (Josef Brož, 1874)
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240 | Základní osy a předprostory 
významných budov

Jedním z nejnosnějších prvků Karlova náměstí jsou osy pohledů a průhledů na významné 
dominanty prostoru. Zejména se jedná o osu pohledu na bývalou Novoměststkou 
radnici podél východní hrany náměstí. Druhou významnou pohledovou osou je průhled 
jihozápadní částí náměstí směrem na kostel sv. Jana Nepomuckého a Emauzy.

Obě tyto osy mají významnou možnost stát se atraktivním veřejným 
prostorem této části města. Celému prostoru dominuje kostel sv. Ignáce.

Neoddělitelnou součástí prostoru jsou jeho návaznosti na vnitřní 
dvory domů (ČVUT, Poliklinika, Nemocnice, Jezuitská kolej)

035 Budova soudu

036 Budova ČVUT 037 Charles Square Center
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031 Faustův dům 032 Kostel sv. Ignáce

033 Novoměstská radnice

034 Podélná pohledová osa parkem
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250 | Park na Karlově náměstí | 
krajinářské řešení

Dvojí typologie parků na náměstí

Typ „Alameda“
 — primární je pohyb a pobyt na náměstí, který je doplněn 

o vegetační plochy ve výsecích mezi cestami
 — dlážděné plochy Alamedy můžou přímo navazovat na zbylou plochu náměstí
 — plošky vegetace jsou ochráněny před vstupem (princip 

velkých květináčů), nebo oploceny

Typ „Park na náměstí“
 — těžiště prostoru leží v přírodních většinou trávníkových nebo vodních 

plochách, cesty se jím přizpůsobují a vedou po jejich obvodu. 
 — jasně vymezený park poskytující klidový prostor uvnitř, 

ochráněný a vymezený od okolního městského života
 — městský park se vyznačuje porostním pláštěm parku po jeho obvodu. 
 — tyto parky bývají zpravidla oploceny a uzavírány na noc
 — větší rozmanitost možnosti užívání, větší kontrola. 

Thomayerův park na Karlově náměstí svým charakterem 
odpovídá druhému typu tzv. Parku na náměstí. 

Thomayerův park
Park dle návrhu Františka Thomayera patří k významným příkladům městského 
parku konce 19. století v ČR. Promenádní park, který poskytuje klidovou oázu 
v centru města. Thomayer zde naplnil své zku¬šenosti z tvorby tehdejších 
pařížských krajinářských parků. V době založení parku se jednalo o významný 
počin, který byl publikován i v zahraničních odborných časopisech. 

Krajinářské řešení parku, které přinesl návrh Františka Thomayera velmi výrazným 
způsobem pracuje se složitým svažitým terénem rozlehlého náměstí. Pro vytvoření 
rovinaté klidové pobytové oázy ve středních částech parku byl zásadním způsobem 
upravena modelace terénu, která je skryta a využita v obvodových valech, plnících 
zároveň ochrannou clonící funkci od městského ruchu. Tento princip aplikoval 
Thomayer ze znalosti pařížských krajinářských parků, na kterých se spolupodílel.

Základní kompozice parku je organizována podél hlavního průhledu na ose spojující 
Hálkův a Roezlův pomník. Park je rozdělen komunikacemi v prodloužení Ječné a Žitné 
ulice a doplněn o dvě další příčné osy v jejichž průsečíku s hlavní osou jsou situovány 
kruhové bazény. Na tyto osy byly vázány neoklasicistní partery, z nichž větší a dodnes 
dochovaný se nachází v severním segmentu parku. Druhová struktura vegetace byla 
složená z exotic¬kých rostlin, park i dnes představuje hodnotné arboretum. 

Park je orientován dovnitř, pocit interiéru je posilován miskovitým uspořádáním 
terénu a zvýšením obvodových valů, které jsou osazeny keřovými skupinami 
a porostem stromů. Pobytové trávníky a plochy ve středu parku jsou tak chráněny 
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038 Placa D´Alfons, Valencie 039 Placa D´Alfons, Valencie

040 Central Alameda, Mexico City

042 Karlovo náměstí | stávající stav

044 Karlovo náměstí | stávající stav

043 Karlovo náměstí | stávající stav

045 Karlovo náměstí | stávající stav

041 Central Alameda, Mexico City
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Základní hodnoty parku | současný stav

Analýza současného stavu
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před okolním rušným prostředím města. Do trávníků vstupují dřeviny rozvolněného 
vnitřního okraje pláště, solitérní skupiny a solitéry.  Rušná doprava v Ječné 
a Žitné ulici je elegantním způsobem skryta pomocí modelace terénních valů, 
které opticky spojují oddělené plochy částí parku v jeden zelený celek. 

Původní podobu a strukturu parku dle návrhu Františka Thomayera v současné 
době podrobně neznáme. Lze ji odvozovat pouze z celkových plánů, bez dochované 
dokumentace osazovacích výkresů. Principy řeše¬ní lze z původního plánu 
vypozorovat (plášť po obvodu s porostem keřů, který se nazýval PLNOSADBA 
a rozvolněná a na údržbu náročná KVĚTNICE v jeho středu a na vnitřních 
okrajích, na vnější straně parku byly ponechány a doplněny stromové aleje). 

Důkladné poznání původního záměru složení a kompozice dřevin a květin 
vyžaduje provedení rešerše dobového odborného tisku a prostudování 
thomayerových osazovacích plánů obdobných realizací.

Porostní plášť po obvodu parku
Obvodový porostní plášť je významným kompozičním a funkčním prv¬kem 
krajinářského parku, který spoluvytváří jeho vnitřní atmosféru. V případě městských 
parků chrání před vnějšími vlivy, shonem a hlukem, je nositel přírodní scény.

Porost je nutné vnímat jako funkční prvek dřevin, rozdělený na jednotlivá 
porostní patra a podrost. Porostní plášť parku je pak ucelený prostorový kompoziční 
a funkční prvek, jehož podstatnou součástí je též terénní modelace. 

Zapojené porosty keřů, které původně sloužily k zajištění intimity vnitřního 
prostoru parku, jsou dnes vnímány jako potenciálně nebezpečné. Oslabují 
také schopnost vizuálního propojení parterů přilehlých objektů s prostorem 
parku, které je navíc oddělené frekventovanými komunikacemi.  

Vnitřní prostor parku
Prostor vymezený porostním pláštěm parku je tvořen 4 pobytovými loukami/trávníky 
s konkávní modelací a centrálními úpravami podél dvou kruhových bazénů. Centrální 
úprava v severní části parku si zachovala členění původního neoklasicistního parteru 
podél příčné střední osy napojené schodišti na prostranství přilehlých ulic.  

Prostor je organizován podél centrálního podélného průhledu spojující pomník 
Vítězslava Hálka a Benedikta Roezla. V některých místech je tento průhled značně 
zúžen tak, aby došlo k lepšímu definování jednotlivých dílčích prostorů.  Cesty jsou 
vedeny na hraně porostního pláště a centrálních trávníků, tento princip je záměrně 
porušen pouze na několika málo místech. Do trávníkových ploch uvnitř parku 
vstupuje rozvolněný vnitřní okraj porostního pláště parku, solitérní skupiny a solitérní 
stromy. Rozvolněný okraj pláště je tvořen jak kosterními jerlíny, tak výplňovými 
dřevinami (javory lípami apod) Solitérní skupiny tvoří poměrně sevřené formace 
3 – 5 stromů stejného druhu. Zpravidla každá tato skupina je tvořena jiným druhem 
a opakují se jen ojediněle. To samé platí i pro solitérní stromy.  Kombinace těchto 
dřevin je zdařilá a vytváří důmyslnou scénografii proměnlivou v čase a prostoru. 
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046 Prostor navazující na Žitnou ulici 047 Obvodový val před Faustem

048 Porost u východu z metra 049 Porost u východu z metra

050 Západní hrana parku 051 Západní hrana parku

052 Antonín Alexander | Praha II. Karlovo náměstí. 
pohled je od východu k západu 1931

053 Pařížská obdoba struktury vegetace parku



Stromy ve vnitřním prostoru se vyznačují lepším zdravotním stavem než stromy 
v porostech. Krajní severní louka byla po druhé světové válce zarovnána a nahrazena 
asfaltovou plochou, došlo tak k výraznému narušení měřítka a charakteru této části parku. 

 

 — Řešení složité terénní modelace pro zachování maximálního 
možné rovinatosti vnitřní plochy parku

 — Realizované úpravy byly publikovány v zahraničním dobovém tisku.
 — Zastoupení rozličných druhů vegetačních prvků byl mimořádně rozsáhlé 
 — Park je malou botanickou zahradou s exotickými druhy stromů i keřů
 — Krajinářský park výrazným terénním prostorovým uspořádáním, jasně 

vymezený od okolního městského prostředí obvodovým porostním pláštěm
 — Obvodový porostní plášť
 — Modelace terénu a vyrovnání terénních rozdílů
 — Vnitřní pobytové trávníkové plochy
 — Architektonicky pojatá střední dispozice parku - vložený 

detail do krajinářského řešení parku
 — Vložené plochy a průhledy
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054 Schema prostorového řešení Thomayerova parku: miskovitost vnitřního terénu pobytových trávníků a terénní modelace obvodových valů
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ANALÝZA PĚŠÍCH VAZEB A AKTIVITY PARTERU
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lavičky

260 | Pěší vazby a aktivita parteru
Park, který se nachází v centrální urbanistické poloze a současně v místě frekventovaného 
do-pravního uzlu pěší, městské a automobilové dopravy, klade v současnosti 
na prostor složité, zčásti až neslučitelné nároky. Trasování cest, které váže na dobový 
promenádní charakter využívání parku, dnes v plném rozsahu nesplňuje současné 
nároky na požadovaná přímá komunikační propojení v návaznosti jak na dopravní 
uzly, tak na okolní zástavbu. Vznikají tak živelná propojení přes obvodový porostní 
plášť, plochy trávníků, která narušují jak kompozici parku, tak klidový pobytový 
charakter vnitřních ploch. Pěší zatížení parku i architektonické řešení těchto cest 
vytváří množství bariér, které tvoří místo z hlediska pěšího a pobytového komfortu zcela 
nevyhovujícím. Tento problém je zesílen stávajícím řešením neprůchodností centrálních 
uzlů náměstí, jež byl vyřešen v rámci I. etapy. Základní východiska pro etapu II je tak 
nutné vnímat v kontextu dokončených úprav I. etapy revitalizace Karlova náměstí.

 — Stávající využití náměstí je determinováno významným přestupním 
uzlem veřejné dopravy, jejíž zastávky a východy z metra jsou umístěny 
vzhledem k místním pěším cílům tak, že vyžadují průchod přes park. 

 — Vzhledem k významné bariéře, tvořené vysokou dopravní zátěží 
celoměstky významného dopravního tahu, a jejímu vymezení 
zábradlím, jsou pěší vazby přes park předurčeny.

 — Nejvýznamějším směrem, který lze logicky vysledovat je 
pohyb ve směru od Moráně do Vodičkovy ulice.

 — Vzhledem k vytíženosti západního uličního rozhraní parku jsou lidmi 
při severojižním pohybu preferovány vnitřní cesty parkem.

 — Tyto pohyby zásadním způsobem ovlivňují pobytové 
možnosti vnitřního prostředí parku.

 — Pro lokální pohyby po náměstí je klíčová analýza aktivity navazujícího 
parteru. Zatímco jihovýchodní část náměstí je prakticky mrtvá a nenabízí 
žádné možnosti aktivit (je pouze cílovým pěším bodem Nemocnice), 
severozápadní část náměstí je velmi dopravně zatížená.

 — Nejatraktivnějším bodem pro zlepšení veřejného prostoru a jeho zklidnění je tak 
severovýchodní rozhraní náměstí, kde je jak aktivní parter, tak i skýtá možnosti 
zklidnění dopravy (bude realizováno v rámci E1b). Taktéž jihozápadní rozhraní 
náměstí má obrovský potenciál pro vytvoření atraktivního městotvorného 
veřejného prostoru, ovšem za předpokladu zklidnění místního dopravního uzlu.

 — Po dokončení realizace E1b předpokládáme výraznou změnu pěších vazeb od Moráně 
do Vodičkovy ulice (většina bude realizována diagonálně přes střední plochu náměstí).
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055 Prošlapávání cest má výrazný degradační vliv 
na vsakování vody v obvodových valech

056 Frekventovaný prostor u výstupu z metra

057 Park v některých ročních obdobích slouží spíše 
jako průchozí plocha
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058 Průzkum pohybu pěších po Karlově náměstí
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270 | Hlavní analyzované problémy
 — střet současného užívání a přírodních a krajinářských hodnot
 — vysoká dopravní zátěž a nízká údržba vytváří vnitřní periferie, 

které svádí k sociálně patologickým jevům
 — Původně atraktivní intimita vnitřního prostoru odděleného od okolní zástavby 

valy a keřovou zelení vytváří v současné době riziko potenciálního nebezpečí.
 — stres vegetace ze současného užívání a velmi nízké kvality údržby - degradace vegetace
 — nemožnost jej užívat pro kulturní a společenské akce - 

chybí zpevněná plocha prostoru náměstí
 — neatraktivita prostoru, zanedbanost
 — nekvalitní a nedostatečné veřejné osvětlení
 — sociální nekontrolovatelnost prostoru
 — sociálně patologické jevy (prostituce, narkomanství, dealeři, násilní trestné činy)

063 Nepořádek a sociálně patologické jevy

065 Nevyhovující dětské hřiště neodpovídající 
charakteru parku

066 Prošlapávání cest přes plochy vegetace

40

059 Infrastruktura 060 Vyšlapané cesty v trávnících

061 Parkování vs pěší cesty a travnaté plochy 062 Předprostor kostela a neudržované hrany parku

064 Nevhodné využití keřovitých porostů



KARLOVO NÁMĚSTÍ
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ANALYZOVANÉ PROBLÉMY KARLOVA NÁMĚSTÍ

asfaltová plocha

asfaltová plocha

2015IPR Praha

41Revitalizace Karlova náměstí, Etapa II

Koncepční zadání

Analyzované problémy na Karlově náměstí | současný stav

Analýza současného stavu

2
7
0



280 | Rozdílné, protichůdné 
a nevyjasněné požadavky 
na prostor

 — obrovská rozloha plochy uvnitř historického centra města
 — Nemocnice, Poliklinika: dopravní zátěž + požadavky na vysokokapacitní parkování
 — vysoká škola, značné množství kancelářských ploch a občané: pobyt a rekreace
 — významná dopravní tepna: co nejkapacitnější průjezd automobilů bez omezení
 — veřejná doprava (nejzatíženější uzel tramvajové dopravy): 

co nejkapacitnější průjezd tramvají
 — jeden z nejvýznamějších přestupních uzlů veřejné dopravy 

v centru: pěší vazby, kapacitní plochy
 — významná krajinářská hodnota: ochrana hodnotných 

vegetačních prvků, součást zelené infrastruktury
 — druhová rozmanitost vegetace tvoří z parku malou botanickou zahradu
 — památková ochrana parku: zachování principů Františka Thomayera

072 Provoz polikliniky a požadavky na kapacitní 
parkování

42

067 Thomayerova parcelace parku 068 Thomayerův centrální prostor parku

069 Průjezdné trasy sanitních vozů 070 Předprostor kostela vs průjezd sanitních vozů

071 Parkování před nemocnicí

073 Pěší vazby vs travnaté plochy 074 Pěší propojení zastávek MHD a nemocnice
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KARLOVO NÁMĚSTÍ
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PAMÁTKOVÉ PÉČE

Požadavky na prostor Karlova náměstí | MČ Praha 2 / Památková péče / Všeobecná fakultní nemocnice

Analýza současného stavu
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Přístup k návrhu 
revitalizace parku

300

Aspekty k řešení komplexních i jednotlivých problémů Karlova náměstí 
jsou natolik významné a často protichůdné, že je nelze vyřešit pouze dílčími 
kroky. Jakékoli dílčí řešení, bez odpovědi na celkovou koncepci řešení 
Karlova náměstí jako celku vnáší nové a často významnější problémy.

Základní otázky, které je nutné si položit:
 — Je historicko-krajinářská hodnota parku natolik významná, že je nutné ji chránit jako 

kulturní památku?
 — Jsou požadavky na tranzitní průchod v žádaných pěších směrech natolik důležité, že 

je jim nutné přizpůsobovat charakter, koncept i užívání vnitřního prostředí parku?
 — Je současná společnost ochotna připustit celkovou obnovu dožívajícího stromového 

patra parku?
 — Je současná společnost schopna respektovat hodnoty vegetace  

krajinářského parku?
 — Jaká je výše finančních prostředků pro revitalizaci parku?
 — Jaká bude kvalita správy a údržby parku? Je správce schopen financovat náročnou 

údržbu významné historicko-krajinářské památky?

Koncepční studie na základě důkladných analýz a podrobných znalostí 
přináší doporučení na tyto odpovědi, upozorňuje ovšem, že se jedná 
o natolik významná rozhodnutí, která budou mít zásadní celospolečenský 
dopad, že je nutné na tomto nastolit zejména politickou shodu.

Přístup ke kulturní památce
Na základě provedení důkladné analýzy celého parku, návrhu Františka Thomayera, 
předchozích parků a historického vývoje Karlova náměstí, včetně širších vazeb 
a významů, konzultací s odborníky, znalostí dobového tisku jsme dospěli k názoru, že 
hodnota krajinářského řešení je natolik významná, že její ochrana je velmi důležitá.

Rozpor mezi ochranou a požadavky na užívání
V tomto případě je nutné řešit rozpory ochrany památky, hodnotného 
krajinářského řešení světového významu a současných požadavků na užívání - 
průchod a užívání. Má-li být park, jako krajinářská kulturní památka, bezezbytku 
ochráněn před vnějšími vlivy a požadavky na průchod v nejvytíženějších 
pěších vazbách, je nutné důkladně zvažovat dvě možnosti přístupu: 
1. oplocení celého parku (ochrana krajinářského parku jako celku)
2. úprava trasování cest a zkapacitnění průchodů (princip Alameda)

Přístup k využití parku
Na Karlovo náměstí jsou také kladeny významné nároky spojené s jeho užíváním nejen jako 
klidové odpočinkové plochy, ale i pro různé komerční a kulturní akce, pro něž není vnitřní 
prostředí parku vzhledem k poškozování vegetace vhodné. Tento požadavek vnímáme 
jako opodstatněný a vzhledem k tomu, že park byl historicky vždy centrem společenského 

života a dění, byl hledán způsob, jak tento logický požadavek na pobytové využití, tj. 
naplnit využití plochy také jako náměstí vhodným způsobem, konvenujícím s charakterem 
a principy krajinářského parku i přilehlými prostory a životem na jeho rozhraní.

Aplikace principů Thomayerova návrhu
Základním východiskem pro koncepční návrh úprav je na základě znalosti, popsání 
a respektování těchto základních principů navrhnout revitalizaci dle současných 
požadavků na prostor v maximálním možném navázání na zachovalé (rozpoznané) 
hodnoty krajinářského parku dle návrhu Františka Thomayera, které mohou být v jistém 
smyslu modifikovány do současných forem dle současných požadavků a možností

Na základě podrobných analýz byly rozpoznány a definovány základní 
principy, které je nutné v rámci revitalizace Karlova náměstí ctít.

 — principy modelace terénu v celkovém měřítku plochy parku (vyrovnání terénu, 
obvodové valy, miskovitost vnitřních trávníků, plynulé navazování trávníkových ploch)

 — principy modelace terénu v detailu rozhraní jednotlivých ploch 
(modelace terénu za obrubami cest, skrývání cest v zářezech)

 — způsob práce s křivkami cest a jejich vedení
 — principy práce s vegetačními prvky, znalost vegetačního složení původního parku
 — základní principy práce s vegetací v obvodových porostních pláštích, 

na které návrh reaguje dle současných možností a potřeb, zejména 
s ohledem na možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti prostoru

Opatření pro zvýšení bezpečnosti parku
Pro zvýšení bezpečnosti je nutné zvýšit atraktivitu a aktivitu užívání parku a to nejen 
přes den, ale i ve večerních hodinách. Pro park je klíčový přirozený kontrolní bod - 
prostor, v němž bude život a který se stane přirozenou sociální kontrolou plochy parku. 
Tímto bodem nemohou restriktivní opatření, která řeší pouze již nestalou situaci, ale 
kroky iniciační, které vytvoří příležitost a zároveň poskytnou cíl v parku pro občerstvení 
v průběhu dne (kavárna, rychlý oběd pro spoustu pracujících v nejbližším okolí, příjemné 
odpočinkové místo pro čekající pacienty Polikliniky a Nemocnice, studenty ČVUT, apod.).

Takovéto místo může poskytnout možnosti nejen kontroly, ale i potenciální 
správy a údržby parku. Majitel / nájemce bude mít výsostný zájem na kvalitní 
údržbě a úklidu parku, kterou může buď sám provádět, nebo ji alespoň 
kontrolovat a vymáhat. Na to by měly vždy pamatovat nájemní smlouvy.

Řešení správy a údržby
Správa a údržba parku je klíčovou otázkou, kterou je nutné bezpodmínečně nutně vyřešit. 
Jakkoli vysoká investice do obnovy parku může být vysokým přínosem, ale zároveň může 
být během velmi krátké doby navrácena do současného stavu, pokud nebude údržba 
prováděna odpovídajícím způsobem. Před započetím obnovy parku je nutné vyjasnit 
si podmínky, finanční možnosti a způsob následné správy a údržby parku. Součástí 
návrhu musí být vypracování přesného a podrobného managementu a plánu péče o park 
a dohoda o jeho následném financování. Jedná se minimálně o 70% úspěchu realizace.



2015IPR Praha

Revitalizace Karlova náměstí, Etapa II

Koncepční zadání

47

Přístup k návrhu revitalizace parku
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0

KARLOVO NÁMĚSTÍ

areál Fakultní 
nemocnice

areál Fakultní 
Polikliniky

Atrium Charles 
square centre

dvůr ČVUT

Václavská 
pasáž

zahrada 
Emauzského kláštera

park Fakultní 
nemocnice

(chystaná revitalizace)

I. II. III.

KONCEPT ROZVRŽENÍ UZAVŘENOSTI PLOCH

I. náměstí
otevřená plocha umožňující volný průchod, pořádání 
kulturních akcí, navázání na prostor radnice a soudu

II. otevřená parková plocha
pobytová plocha otevřené zahrady / parku, navázaná 
zejména na Polikliniku a ČVUT
podpora pěších propojení, navázání na aktivní parteru
sezení na lavičkách, mobilních židlích

III. uzavřený park
uzavřená parková plocha anglického romantického parku - 
pobytové trávníky, omezení průchodnosti
pobyt zejména na trávnících

KARLOVO NÁMĚSTÍ

areál Fakultní 
nemocnice

areál Fakultní 
Polikliniky

Atrium Charles 
square centre

dvůr ČVUT

Václavská 
pasáž

zahrada 
Emauzského kláštera

park Fakultní 
nemocnice

(chystaná revitalizace)

I. II. III.

oživit prostor a propojit 
s areálem nemocnice

předprostor 
radnice

pobytový 
prostor 

náměstí, 
kavárna

pobyt na trávníku

dětské hřiště

přestupní a dopravní uzel

pobyt na trávníku

předzahrádky provoz Polikliniky

svatební obřady, 
soudní přelíčení

parkování

oživení pro návštěvníky 
nemocnice

předprostor 
kostela

oživit prostor 
a propojit s 
areálem 
nemocnice

KONCEPT NÁVRHU

Koncept návrhu úprav parku Karlova náměstí

Koncept uzavřenosti jednotlivých ploch Karlova náměstí
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KONCEPČNÍ ZADÁNÍ
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001 Vnitřní prostředí parku | Severní část | Kruh kolem fontány

002 Otevření valu schodištěm v Jižní Části náměstí
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Koncepční zadání 
k řešení

400

Části návrhu podle charakteru
Na základě vyhodnocení charakteru parku, jednotlivých částí i požadavků 
na užívání byly definovány 3 základní přístupy k využívání parku:

1. Jižní část - krajinářský přírodní park
Okolní prostředí bez aktivity parteru vyzývá k zachování uzavřeného 
krajinářského parku, ve kterém je nutné vyřešit střet požadavku 
na průchod a zachování pobytových kvalit trávníkových ploch.

 — pobytové trávníkové plochy, pobyt na trávníku, klidový prostor;
 — plocha dětského hřiště v obvodovém plášti 
 — kavárna a občerstvení v obvodovém plášti ve vazbě na dětské 

hřiště, oživující neaktivní ulici podél Jezuitské koleje

2. Střední část - reprezentativní městský park
 — pobytové plochy, kavárna, společenský reprezentativní funkce doplněná 

intenzivním pobytem na trávníku (více průchozí metro - poliklinika - 
vodičkova - tramvaj, atraktivní městský parter); možno pořádat menší 
kulturní a společenské akce na středové ploše kolem kašny 

3. Severní část - náměstí s charakterem a prvky parku
V rámci rekonstrukce v roce 1998 došlo k celkové změně krajinářského řešení a nahrazení 
původní  vegetační složky druhy, které nemají vazbu na zbytek parku. Zároveň již 
návrh Františka Thomayera vytvářel předprostor pro Novoměstskou radnici. 

 — plnohodnotná plocha náměstí určená pro kulturní akce, pořádání trhů
 — důstojný předprostor pro Novoměstskou radnici a soud (svatebčané, ...)
 — propojení s parkem charakterem vegetačních úprav porostního pláště za pomníkem
 — v západní části kavárna / restaurace / galerie 

s předprostorem mezi stromy a na střešní terase

Koncepční zadání k řešení
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420 | Terén a jeho modelace 
parkové části

 — respektování principů parku - zachování a obnova původních principů modelace terénu
 — řešení vsakování  a vytvoření mělkých průlehů na rozhraní ploch obvodových valů
 — pro zabránění odtoku vody a umožnění zásaku pro kořenové patro stromů a keřů
 — zachování a obnova terénní modelace trávníkových 

parcel a miskovitost vnitřního terénu
 — vytvoření iluze trávníku ohraničeného pouze obvodovým 

pláštěm a zahloubení a tím skrytí parkových cest
 — miskovitost vnitřních pobytových ploch trávníků

Úpravy terénu, zasakování a odvodnění

Smyslem je zejména:
 — obnova retenčí schopnosti povrchu pláště - neodvádět 

vodu z povrchu ale udržet ji v něm
 — podpora růstu vegetace

Kroky:
 — dosypání prostoru za zídkami - nutno zajistit její ochranu 

proti degradaci kamene vodou / mrazem

změna struktury půdy:
 — podpořit růst kořenů dřevin 
 — vytvoření zasakovacích průlehů namísto odvádění vody

skladba:
 — 5 cm vpravení strukturálního substrátu štěrku a kompostu (pro umožnění zasaku)
 — 5 cm zetlelá borka (nedostatečně zetlelá borka může 

vylučovat sloučeniny toxické pro rostliny)
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SCHEMA MODELACE TERÉNU U OBRUBY CHODNÍKŮ

SCHEMA MODELACE TERÉNU OBVODOVÝCH VALŮ ZA SEDACÍ ZÍDKOU

SCHEMA MODELACE TERÉNU OBVODOVÝCH VALŮ

+ / - 0 m

+ 4 m

+ 4 m

+ 8 m

+ 8 m

+ 12 m

Schema návrhu úpravy modelace terénu za zídkamiSchema návrhu úpravy modelace terénu za zídkami

Schema principu zahloubení parkových cest / detail obrubníku Schema principu středových valů parku

Schéma situace modelace terénu parku Karlova náměstí | návrh
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003 Referenční příklad řešení bylinného patra (Praha, Letná)

430 | Krajinářské řešení parku
 — Při nových zásazích v parku respektovat prostorové měřítko a 

scenografické kvality parku (proměnlivost scény v čase a prostoru, 
harmonické kombinace dřevin, důležité průhledy).

 —  Návrh výsadeb dřevin podřídit prostorové struktuře, která je pro park 
na Karlově náměstí typická, zejména rozlišením na zapojené obvodové 
porosty, rozvolněné porostní okraje, solitérní skupiny a solitéry. 

 — Zapojené keřové skupiny v obvodových porostech převést na solitérní 
keře s nově založeným stínomilným půdopokryvným podrostem.

 — Doplnit park o bylinné patro – založení bylinného lemu v podrostech.
 — Vybavit vegetační plochy mimo pobytové trávníky trvalým oplocením.
 — Zvýšit retenci vody v obvodových pláštích (viz příloha).
 — Doplnit některé nedochované prvky parku – např. solitérní keře v travnatých plochách.
 — Posílit rozvoj parku formou kontinuální péče, - vypracování 

plánu péče a návrhu optimální formy správy parku.
 — Stavební práce v parku provádět s vysokou mírou ohledu k vegetačním prvkům 

a podřídit požadavkům na zachování jejich dobrého zdravotního stavu.

Zásahy a nové výsadby v parku musí být dále prověřeny krajinářským 
architektem v kontextu celkového řešení, musí vycházet z dendrologického 
průzkumu a vypracovaného záměru obnovy památky zahradního umění.

Důležité dřeviny spoluutvářející charakter parku
 — S.01 rondel z Jerlínů - novější úprava arch. Dandové 
 — S.02 vzrostlé jerlíny jako základ původní kostry porostního pláště 
 — S.03 solitérní lípy rámující průhled
 — S.04 skupina 3 javorů mléčů ( ve zhoršeném zdravotním stavu)
 — S.05 solitérní platan uvolněný ze zápoje
 — S.06 skupina pozdě rašících dřezovců
 — S.07 starý břestovec – exotické dřevina na okraji porostního pláště
 — S.08 smuteční vrby u bazénu 
 — S.09 pyramidální duby jako součást neoklasicistního parteru
 — S.10 památný platan z předthomayerovské úpravy náměstí
 — S.11 výrazná solitérní skupina starých jerlínů
 — S.12  solitérní skupina vícekmenných javorů stříbrných 
 — S.13 solitérní javor klen – typický vícekmen, vytvořený pravděpodobně 

s více jedinců vysazených do jedné výsadbové jámy. 
 — S.14 solitérní javor mléč  rámující průhled na kostel sv. Ignáce
 — S.15 svítel latnatý - původně v parku na více místech
 — S.16 skupina borovic s podrostem tisů – důležitá clona prohlubující prostor
 — S.17 skupina lísek tureckých
 — S.18  solitérní jerlíny v rozvolněném okraji pláště
 — S.19  porost kalin  
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 — S.20 solitérní exotické dřeviny v okrajích pláště – starý jinan dvoulaločný
 — S.21 solitérní platan 
 — S.22 výplňové dřeviny v porostu – významné zastoupení javoru klenu ve středním patře
 — S.23, S.24  břestovce – exotické dřevina na okraji porostního pláště
 — S.25  porost jírovců v jižním plášti za pomníkem Benedikta Roezla
 — S.26 solitéra - převislý jasan

Zásahy v parku
 — S.31 úprava druhové skladby, uvolnění prostoru- odstranění katalp u kašny 

a v dohledné době také starého jerlínu z bezpečnostních důvodů
 — S.32 nové trasování cesty vyžadující odstranění lípy a jerlínu
 — S.33 odstranění starého jerlínu v porostu – využito pro nové trasování cesty
 — S.34 zpěvněný povrch navržený v kořenovém prostoru vrb - 

technologie nedestruktivního výkopu a nasákavý mlat
 — S.35 nezbytná úprava cesty v kořenovém prostoru hodnotných starých dubů – zvednutí 

okolních cest o 30cm, skladba na původním povrchu bez výkopu, nasákavý mlat.
 — S.36 odstranění skupiny stromů (pajasany, jílm) – uvolnění prostoru před kostelem
 — S.37 ochrana kořenového prostoru hodnotného jerlínu
 — S.38 odstranění starého jerlínu a pajasanu - nové trasování obvodové cesty
 — S.39 kompletní obnova části porostu – nové trasování obvodové cesty
 — S.40 odstranění vzrostlého pajasanu z bezpečnostních důvodů
 — S.41 převod keřových skupin na solitérní keře s půdopokryvným bylinným 

podrostem, vymezení plůtkem, zvýšení retence vody v porostu
 — S.42 odstranění jerlínu – nové trasování obvodové cesty

Možnosti nových výsadeb
 — S.50  výsadba časně rašících stromů (javor mléč, jilm)
 — S.51 obnova dvojice jerlínů 
 — S.52 doplnění skupiny javorů stříbrných
 — S.53 založení nové solitérní skupiny - jerlíny
 — S.54 zúžení průhledu – doplnění stromů do keřové skupiny - javor, jerlíny
 — S.55 výsadba nové solitéry – střemcha
 — S.56 doplnění skupiny dubů 
 — S.57 doplnění solitérní skupiny  - lapiny
 — S.58 stabilizace nového platanu
 — S.59 založení nové solitérní skupiny – svítele
 — S.60 doplnění půdopokryvného podrostu se solitérními keři
 — S.61, S.62  obnova akátů v aleji
 — S63 doplnění solitérní skupiny – jilmy 
 — S64 výsadba nové solitéry – mahalebka/nahovětvec/…
 — S65 doplnění půdopokryvného podrostu se solitérními keři

 — S67 posílení předstoupené kulisy dřevin - jerlíny/ javor mléč
 — S68 doplnění skupiny dubů a buků
 — S69 doplnění skupiny javorů 
 — S70 doplnění jerlínů a dřezovců v místě nového hřiště – výsadba do mlatu
 — S71 doplnění nahovětevců
 — S72 založení podrostu a odstranění keřů v místě průhledu v příčné ose parku
 — S73 dosadba solitérních keřů – např. kaliny/ dříny
 — S75 výsadba solitérních tisů v porostu za pomníkem Benedikta Roezla
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Pudopokryvný podrost s bylinným lemem a solitérními keři

Vzrostlé stromy

Nové výsadby stromů  - stávající a navržené

Solitérní keře

Tisová skupina

Strom k odstranění
a) zdravotní a bezpečnostní důvody
b) z důvodu kolize s úpravami

Pobytové trávníky

Plošné květinové záhony

Jednolitý zpevněný povrch chodníků

Jednolitý zpevněný povrch chodníků 2

Původní rozhraní

Rozhraní povrchů

Rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch

Mlatový povrch

Ochrané plůtky vegetace

Chodníková dlažba

Stavební objekty

Chodníková dlažba náměstí mimo park

Rozhraní porostu

Vozovková dlažba

Mobiliář kavárny / volný / lavičky

Pudopokryvný podrost s bylinným lemem a solitérními keři

Vzrostlé stromy

Nové výsadby stromů  - stávající a navržené

Solitérní keře

Tisová skupina

Strom k odstranění
a) zdravotní a bezpečnostní důvody
b) z důvodu kolize s úpravami

Pobytové trávníky

Plošné květinové záhony

Jednolitý zpevněný povrch chodníků

Jednolitý zpevněný povrch chodníků 2

Původní rozhraní

Rozhraní povrchů

Rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch

Mlatový povrch

Ochrané plůtky vegetace

Chodníková dlažba

Stavební objekty

Chodníková dlažba náměstí mimo park

Rozhraní porostu

Vozovková dlažba

Mobiliář kavárny / volný / lavičky

Pudopokryvný podrost s bylinným lemem a solitérními keři

Vzrostlé stromy

Nové výsadby stromů  - stávající a navržené

Solitérní keře

Tisová skupina

Strom k odstranění
a) zdravotní a bezpečnostní důvody
b) z důvodu kolize s úpravami

Pobytové trávníky

Plošné květinové záhony

Jednolitý zpevněný povrch chodníků

Jednolitý zpevněný povrch chodníků 2

Původní rozhraní

Rozhraní povrchů

Rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch

Mlatový povrch

Ochrané plůtky vegetace

Chodníková dlažba

Stavební objekty

Chodníková dlažba náměstí mimo park

Rozhraní porostu

Vozovková dlažba

Mobiliář kavárny / volný / lavičky

Pudopokryvný podrost s bylinným lemem a solitérními keři

Vzrostlé stromy

Nové výsadby stromů  - stávající a navržené

Solitérní keře

Tisová skupina

Strom k odstranění
a) zdravotní a bezpečnostní důvody
b) z důvodu kolize s úpravami

Pobytové trávníky

Plošné květinové záhony

Jednolitý zpevněný povrch chodníků

Jednolitý zpevněný povrch chodníků 2

Původní rozhraní

Rozhraní povrchů

Rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch

Mlatový povrch

Ochrané plůtky vegetace

Chodníková dlažba

Stavební objekty

Chodníková dlažba náměstí mimo park

Rozhraní porostu

Vozovková dlažba

Mobiliář kavárny / volný / lavičky

431 | Celkové schéma krajinářských úprav | Etapa II Karlova náměstí
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440 | Využití parku
Na Karlovo náměstí jsou kladeny významné nároky spojené s jeho užíváním nejen 
jako klidové odpočinkové plochy, ale i pro různé komerční a kulturní akce, pro 
něž není vnitřní prostředí parku vzhledem k poškozování vegetace vhodné. 

Navrhujeme tak severní část kultivovaným způsobem od parku oddělit a přeměnit ji 
na plochu náměstí se stromy, která bude nabízet prostor pro trhy, či kulturní akce.

Pobytové kvality
Vytvoření pobytového prostoru ve střední části paku - mlatový kruh kolem 
stávající fontány, tvořícící kompoziční střed střední a jižní části parku ( 
setkávání lidí a pobyt na lavičkách a volně rozmístitelných židlí. Tato plocha 
parku by mohla sloužit i pro pořádání menších kulturních akcí. 

vytvoření příležitosti pro rozvoj intenzivního využívání parku - optimalizací 
trasování cest bude eliminován střet provozních požadavků na průchod parkem, čímž 
se zvýší jeho užitná hodnota v podobě větších a nerušených pobytových ploch

Prostupnost
 — oplocení / lepší trasování cest a oplocení chráněných vegetačních ploch
 — Úprava vstupů

Zlepšení průchodnosti parku je navrženo decentní úpravou tras stávajících 
cest tak, aby nedocházelo k nežádoucímu zkracování přes trávníkové a keřové 
plochy. Park tak znovu získává potřebnou kvalitu velkorysých trávníkových 
pobytových ploch, které jen v jižní části čítají 4500 m2 + 2500 m2.

V severozápadním rohu střední části parku byla upraveno trasování cesty 
vedoucí do rohu k přechodu, přinášející chybějící propojení směru ze Spálené ulice 
k budově Polikliniky a do Malé Štěpánské. Tato cesta je řešena dle vzoru druhého 
Thomayerova návrhu tak, aby míjela pobytovou plochu u středové fontány.

V jihozápadní části je navrženo schodiště, které umožňují lepší 
průchodnost ve frekventovaném pěším směru k Nemocnici. Šířka schodiště 
je závislá na terénu a modelaci křivek průchozích pěších tras.

Kavárna - objekty správy a údržby
Protože je park příliš rozlehlý a příliš striktně rozdělený na 3 části, bylo navrženo umístění 
3 samostatných objektů občerstvení, které jsou určeny pro každou část parku zvlášť. 

Severní část náměstí má kavárnu umístěnou v terénním vyrovnání 
západního cípu s předprostorem pod korunami stávajících stromů.

Střední části náměstí bylo zvoleno atraktivní umístění lehkého objektu kavárny 
s vazbou na střední pobytový kruh kolem fontány. Stávající kavárna z bývalých 
veřejných záchodků není vzhledem k parku vhodně umístěna a svými rozměry 
nesplňuje hygienické požadavky. (Variantní řešení při využití současného 
objektu kavárny je součástí krycího listu, nepovažujeme jej však za ideální).
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V jižní části náměstí je objekt kavárny umístěn v obvodovém plášti na rozhraní 
parku a v současné době mrtvé ulice, sloužící pouze pro parkování. Kavárna 
má vazbu na nové dětské hřiště a poskytuje prostor pro WC a přebalování. Její 
umístění definováno místem, kam během II. světové války dopadla bomba.

Dětské hřiště
Dětské hřiště bylo navrženou jako součást obvodového valu 
- přírodní hřiště mezi stromy s povrchem borky.

Výstup ze stanice metra

Zastávka tramvaje

Zastávka autobusu

Cyklostojan

Ležení na trávě / piknik

Sezení na mobilních židličkách

Dětské hřiště

Lavičky

Kavárna

Bar

Občerstvení

Menší kulturní akce / meeting

Kulturní a obchodní akce

Občerstvení

Pobyt

Mobilita

Kulturní / hudební akce

Trhy

WC

WC

WC

WC

Výstup ze stanice metra

Zastávka tramvaje

Zastávka autobusu

Cyklostojan

Ležení na trávě / piknik

Sezení na mobilních židličkách

Dětské hřiště

Lavičky

Kavárna

Bar

Občerstvení

Menší kulturní akce / meeting

Kulturní a obchodní akce

Občerstvení

Pobyt

Mobilita

Kulturní / hudební akce

Trhy

WC

WC

WC

WC

Výstup ze stanice metra

Zastávka tramvaje

Zastávka autobusu

Cyklostojan

Ležení na trávě / piknik

Sezení na mobilních židličkách

Dětské hřiště

Lavičky

Kavárna

Bar

Občerstvení

Menší kulturní akce / meeting

Kulturní a obchodní akce

Občerstvení

Pobyt

Mobilita

Kulturní / hudební akce

Trhy

WC

WC

WC

WC

Výstup ze stanice metra

Zastávka tramvaje

Zastávka autobusu

Cyklostojan

Ležení na trávě / piknik

Sezení na mobilních židličkách

Dětské hřiště

Lavičky

Kavárna

Bar

Občerstvení

Menší kulturní akce / meeting

Kulturní a obchodní akce

Občerstvení

Pobyt

Mobilita

Kulturní / hudební akce

Trhy

WC

WC

WC

WC

Výstup ze stanice metra

Zastávka tramvaje

Zastávka autobusu

Cyklostojan

Ležení na trávě / piknik

Sezení na mobilních židličkách

Dětské hřiště

Lavičky

Kavárna

Bar

Občerstvení

Menší kulturní akce / meeting

Kulturní a obchodní akce

Občerstvení

Pobyt

Mobilita

Kulturní / hudební akce

Trhy

WC

WC

WC

WC

Schéma situace dějů a pěších vazeb v parku Karlova náměstí | návrh
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450 | Materiály a povrchy
materiálová jednotnost celého prostoru parku 

 — vzhledem k měřítku je nutné volit jednolitý bezesparý povrch
 — na průchozí cesty navrhujeme probarvený asfalt v okrové barvě mlatu
 — vnitřní pobytové kruhy navrhujeme opatřit mlatovým povrchem, 

případně jemu podobnými materiály (terraWay s mlatovým 
posypem), alternativně probarvený asfalt jiného odstínu

 — na rozhraní mlatových povrchů a zpevněných by měly 
být umístěny materiály s čistícím efektem

 — vnitřní pobytové plochy kolem fontán mlatový povrch - okraje 
musí být opatřeny čisticí zónou - tj. spojující chodníčky

 — obrubníky uvnitř parku plechové z cortenového plechu, vně 
skryté modelací terénu (viz kapitola Terén a modelace)

 — sedací lavice - obklad pískovcovou deskou
 — všechny kovové prvky a prvky jakékoli infrastruktury: antracitová čerň RAL9011
 — dřevěné prvky laviček: dubové dřevo v přirozeném odstínu



Náměstí

Doporučené materiály
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Schéma situace členění materiálů v parku Karlova náměstí | návrh

probarvený broušený aspfalt 
s rozdílnou strukturou kameniva

štípaná žulová dlažba formátu pražské mozaiky 
kladená řádkově 

mlatový povrch borka

velká vozovková žulová dlažba pro parkovací zálivy

barevné schéma prvků velkoformátová dlažba

asfalt s jemnou strukturou kameniva

4
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Možné alternativní řešení zábran / sezení

Umění ve veřejném prostoru parku

66

Paříž, projekt židlí ve veřejném prostoru

Informační prvek o celkovém půdorysu Karlova 
náměstí - na více místech

Subtilní řešení výstupu z metra

Stockholm

Jubilee park, Londýn

460 | Mobiliář a stavební objekty
Stavební objekty

 — sedací lavice v místech vyrovnávání terénu - doplnit 
o dřevěné sedáky zapuštěné do obkladu 

 — Zastávky tramvaje - přístřešky zabudované za sedací lavici
 — Výstupy z metra - odstranit obvodové zdivo a nahradit subtilním kovovým zábradlím
 — Objekty kavárny - lehký subtilní objekt, jehož vzhled 

i umístění je podmíněn architektonickým návrhem

Technické vybavení parku
 — Prvky přípojných míst pro kulturní a společenské akce (v zemi zabudované)
 — umístění znázorněno ve schematu (referenční foto)
 — Prvky odvodnění (referenční foto)
 — plůtky kolem porostního pláště (musí být velmi nenápadné tak, aby nerušily 

kompozici miskovitého terénu - iluze trávníku vymezeného obvodovým valem)
 — (referenční foto

Mobiliář
 — volný mobiliář - židličky pod správou nájemců kavárenských objektů 

- smlouva o provozování, půjčování, hlídání a sklízení na noc
 — Odpadkové koše - integrace do objektu sedací lavice, uvnitř 

parku samostatně stojící u nároží v rámci obrubníku
 — pítka
 — stojany na kola - u hlavních výstupů z metra a na nárožích 

(typ bude specifikován v rámci dalších stupňů)
 — informační systém - rozcestníky a tabule

Mobilní židličky jako plnohodnotná součást parku



Princip umísťování skříní (Manuál Dresden) Doporučený vzhled zakrytí sjednocených skříní

Způsob provedení přípojného místa pro kulturní 
a komerční akce
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ochranný plůtek porostního pláště

oplocení dětského hřiště

sedací lavice

mobilní židličky

cyklostojan

infopanel

informační směrovka / informace o místě

výstup z metra

sdružený objekt skříní technické a dopravní infrastruktury

socha / umění ve VP

pítko / kašna
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ochranný plůtek porostního pláště

oplocení dětského hřiště

sedací lavice

mobilní židličky

cyklostojan

infopanel

informační směrovka / informace o místě

výstup z metra

sdružený objekt skříní technické a dopravní infrastruktury

socha / umění ve VP

pítko / kašna

Schéma situace rozmístění a typů prvků v parku Karlova náměstí | návrh
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470 | Osvětlení
Obecné parametry:
Pro správné vnímání osvětleného veřejného prostoru je třeba zvolit svítidla 
s teplou barvou svícení, tj. svítidla s teplotou chromatičnosti kolem 3000K.

Architekturní osvětlení (významné budovy)
teplé bílé světlo s věrnou interpretací barevnost fasád

Pouliční osvětlení
Pouliční veřejné osvětlení bude osazeno svítidly, která budou osvětlovat nejen 
vozovku, ale i chodníky a na západní hraně parku částečně tramvajové těleso. 
Svítidla s vyšším rozptylem světla zalijí ulici rovnoměrně rozptýleným světlem. Pro 
posílení hodnoty Karlova náměstí bude rozptýlené světlo částečně osvětlovat i fasády 
přilehlých budov do výšky 1np, které tím vymezí prostor náměstí jako celku.

Osvětlení na rozhraní parku a ulice
 — vytvoření iluze piedestalu parku - osvětlení chodníku i obvodových valů

Osvětlení chodníků na rozhraní parku a ulice bude řešeno shodnými 
svítidly umístěnými na parkových sloupech výšky 5m. Sloupy 
budou umístěny za hranou obrubníku uvnitř parku.

Osvětlení uvnitř parku:
Principy osvětlení lze zjednodušeně popsat podle síly intenzity a barvy osvětlení. 
Celkové působení osvětlení vnitřního parku bude vytvářet působivé průhledy z ulice 
tak, aby vnitřek parku lákal svojí živostí a bezpečností (ale nikoli přesvíceností).

Nejvýrazněji osvětlenými prvky budou podsvícené fontány s barevnými efekty 
doplňující vodotrysky. V dálkových průhledech se budou uplatňovat scénicky 
nasvícené pomníky teplým bílým světlem ze svítidel umístěných v zemi.

Parkové cesty budou osvtěleny rozptýleným vrchním osvětlením z parkových 
lamp, které bude doplněno o spodní osvětlení chodníčků, vycházející z obrubníků. 

Pro doplnění dramatické scenérie parku, kterou ve dne tvoří do průheldů 
zasahující koruny stromů, budou v noci vystupovat podsvícené významné stromy 
spodním světlem, které vytvoří přirozenou zelenou barvu listů stromů.

Podrobný scénický program nasvícení bude stanovený v podrobnější studii osvětlení.
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pouliční osvětlení

parkové osvětlení

nízké parkové osvětlení chodníků

podsvícení stromů

pouliční osvětlení

parkové osvětlení

nízké parkové osvětlení chodníků

podsvícení stromů

Schéma situace rozmístění a typů osvětlení Karlova náměstí | návrh
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480 | Koncepce ochrany  
vegetačních složek

Vzhledem k významnému provozu parku a požadavkům na průchod je nutné zajistit ochranu 
vegetačních složek obvodového porostního pláště. Bez tohoto kroku není možné garantovat 
úspěch jakékoli investice. V rámci Koncepční studie tak byly prověřovány varianty celkového 
oplocení parku (schema č. 1), a částečného ochranného oplocení porostního pláště.

oplocení celého parku (ochrana krajinářského parku jako celku)
význam:
 
hodnoty: 
park jako celek, jeho klidové prostředí, jeho vegetační složky, které mohou být 
bezezbytku ochráněny; park může být rehabilitován metodou památkové obnovy

problémy: 
původní Thomayerův nárvh s oplocením nepočítal, vnést jej do stávajícího parku 
by bylo velkým narušením původní kompozice; značně problematické z důvodu 
velmi složitého terénu, rozdělení parku na 3 oddělené plochy se společným 
osovým průhledem, který by měl být zachován, kolize s kořeny stromů

úprava trasování cest a zkapacitnění průchodů (princip Alameda)
hodnoty: 
tvarováním trasování cest bude umožněn průchod v požadovaných 
směrech tak, aby byl zachován celkový obraz a charakter parku, 
včetně jeho atraktivity pro pobytové využívání ploch uvnitř

problémy: 
změna vnímání měřítka parku; nutné významné kácení stromů, terénní práce; 
nutné řešit zabránění průchodu přes pobytové a vegetačně využívané plochy
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Oplocení záhonů

Nízké ochranné plůtky pro ochranu vegetace porostního pláště
ze strany ulice tvoří ochranu sedací lavice, uvnitř parku nízké ochranné plůtky

Smysl:
Vzhledem k velmi vysokému zatížení je nutné pro ochranu vegetačních 
ploch vytvořit ochranné plůtky, které zamezí jejich poškozování. Bez 
těchto prvků budou úpravy neustále znehodnocovány.

Kroky:
Dočasné oplocení spodního porostního pláště
ochranné prvky, které zajistí alespoň částečnou ochranu úpravy spodního pláště

Oplocení parku (varianta)

výhody: 
uzavření, větší ochrana vegetačních ploch, výrazná determinace nežádoucích průchodů

Vysoký plot
Prolémy: modelace terénu a výšková návaznost

Smysl:
Vzhledem k velmi vysokému zatížení je nutné pro ochranu vegetačních 
ploch vytvořit ochranné plůtky, které zamezí jejich poškozování. Bez 
těchto prvků budou úpravy neustále znehodnocovány.

Kroky:
Dočasné oplocení spodního porostního pláště
ochranné prvky, které zajistí alespoň částečnou ochranu úpravy spodního pláště

Řetízek na hraně mezi travnatou částí a bylinnou 
částí parku

Další možnosti ochranných plůtků

Vstup do parku Schöneberger Südgelände v BerlíněOplocení parku v Českém Brodu

Středně vysoké oplocení parku ve Stockholmu Alternativní oplocení botanické zahrady v Bordeaux

Plůtek kombinovaný s vegetačním prvkem

Nizký plůtek
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Schéma situace ochrany vnitřních ploch parku Karlova náměstí | návrh

Schéma situace oplocení parku Karlova náměstí | návrh

4
8
0Koncepční zadání k řešení
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V průběhu práce byly prověřovány 
mnohé varianty dílčích řešení 

jednotlivých míst. Jednotlivé části 
Karlova náměstí tak mají několik 

možných alternativních řešení, 
z nichž to nejvhodnější je doporučeno 

jako první varianta a zpracováno 
v celkovém návrhu, ostatní jsou 

uvedeny jako alternativní možnosti, 
které přinášejí různé benefity i rizika.

KRYCÍ LISTY

500
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Návrh Varianta A | háj

Severní část náměstí nabízí možnosti vytvořit prostor náměstí, který bude moci sloužit 
pro různé kulturní a komerční akce, které nelze realizovat uvnitř parku. Úpravu této 
severní plochy je nutné vhodným způsobem charakterově navázat na střední část parku.

Návrh
Návrh vytváří pobytovou plochu předprostoru radnice s dominantou kašny a nově 
vysazeného stromu v nároží. Plocha může sloužit pro časté svatebčany, či jako 
prostor pro trhy, či kulturní akce. Pomníku jsou vytvořena záda shodným podrostem 
obvodového pláště, který charakterově propojí tuto část parku se zbývajícími dvěma. 

Stávající kavárna z objektu bývalých záchodků na severozápadním rohu 
střední části náměstí nesplňuje zejména hygienické požadavky a vyžaduje tak své 
podstatné rozšíření. Vzhledem k celkové situaci a možnostem není pro obsluhu 
parku optimálně umístěna. Kavárnu z tohoto prostoru navrhujeme odstranit 
ve prospěch nové kavárny ve středu parku a v západním cípu severní části, 
využívající pro své zázemí svažitost terénu (reference Bastion u božích muk).

Varianta A | Návrh s kavárnou
 — vytvoření předprostoru Novoměstské radnice formou klidového náměstí, 

které umožňuje např. provoz trhu, či kulturní a společenské akce
 — prostor kolem kašny vydlážděn a doplněn rastrem stromů
 — pro propojení se zbylým parkem je prostor za pomníkem upraven 

do podoby odpovídající charakteru porostního pláště
 — v západní části navrhujeme vybudovat kavárnu jako předprostor soudu 

a kina Mat s venkovním předprostorem pod stávajícími stromy a terasou, 
která plynule přejde do rovinné plochy vrchního cípu této části náměstí.

510 | Severní část parku
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Varianta B | dlážděná plocha náměstí se stávající kavárnou Varianta C | zachování stavu

Varianta B | Zachování stávajícího objektu kavárny
 — vytvoření předprostoru Novoměstské radnice formou klidového náměstí, 

které umožňuje např. provoz trhu, či kulturní a společenské akce
 — prostor kolem kašny vydlážděn a doplněn rastrem stromů
 — pro propojení se zbylým parkem je prostor za pomníkem upraven 

do podoby odpovídající charakteru porostního pláště
 — stávající objekt kavárny zachován

Varianta C | Současný stav (respektování proběhlé revitalizace)
 — zachování současné dispozice a členění ploch (vzhledem 

k respektu k proběhlé revitalizaci 1998)
 — doporučujeme upravit podrost a dosadit keře dle principů 

porostního pláště ve zbývajících částech parku
 — doplnit stromy, které budou obohacovat chudou 

scénografii květnatosti této části parku
 

Krycí listy

5
1
0
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Střední část parku je významným společenským těžištěm celého prostoru náměstí, který 
by měl nabídnout maximum pobytových ploch klasického městského parku. Pobyt je 
nanejvýš vhodné podpořit umístěním kavárny, či jiného druhu kvalitního občerstvení, 
které bude splňovat vysoké nároky na kvalitu architektury i kvalitu poskytovaných 
služeb (umístění kavárny jako interaktivního bodu + bodu sociální kontroly).

Vzhledem k památkové ochraně je v tomto místě nutné řešit rozpor 
ochrany neoklasicitního parkového parteru a současnými požadavky na pobyt 
a průchod, vztah místa a plochy s celkovým osovým průhledem parku 
a modelace terénu zelených ploch, otázku měřítka vložené plochy.

Návrh
Kruhový pobytový prostor s volně rozmístěným mobiliářem; umístění kavárny ve vnitřním 
bosketu; plošky oploceny malým plůkem / živý plot; vysoce atraktivní pobytová plocha

Varianta A | Obnova původního Thomayerova návrhu
komplexní obnova původního Thomayerova návrhu, včetně veškerého 
tvarosloví a užitých forem květinových záhonů, povrchů a rozhraní 

 — kolize s dnešními požadavky na využívání parku
 — velmi náročné na údržbu (nutno řešit pravděpodobně oplocením celého parku)

Návrh Varianta A | obnova Thomayerova neoklasicistního parteru

520 | Střední část parku
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Varianta B | Modifikace Thomayerova vloženého oválu Varianta C | vložení kavárny do středu vedlejší osy

Varianta B | Modifikace Thomayerova vloženého oválu
akcentace vloženého Thomayerova oválu na vedlejší osu parku, vytvoření 
jakési vnitřní kolonády, objekt kavárny umístěn do obvodového valu 
(nutno řešit celkovým architektonickým návrhem této části; lze řešit 
jako samostatně vypsaná malá soutěž na řešení této plochy)

Zúžením porostního pláště je dosaženo snížení rizikovosti a sociálně 
patologických jevů v této části parku - kolize se vzrostlými Lipami

Varianta C | vložení kavárny do středu vedlejší osy
Kavárna jako centrum středového prostoru, částečné zachování Thomayerova 
parteru, zmenšení ploch obvodového porostního pláště

Krycí listy

5
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Návrh

Střed náměstí představuje komplikovanou otázku řešení ve smyslu propojení 
parku přes rušnou dopravní komunikaci propojující ulici Resslova a Ječná, 
vytvoření důstojného předprostoru kostela sv. Ignáce a řešení prostoru v okolí obou 
výstupů z metra. Řešení zlepšení průchodnosti pěších vazeb je spojeno s nutnou 
ochranou kořenového prostoru významného stromu a umístění památníků.

530 | Střední část náměstí

Návrh
Předprostor kostela řešen ustoupením obvodového valu, plocha může být doplněna 
o mobiliář k sezení. Trasování cest zejména s ohledem na ochranu stromu - významnému 
jerlínu u pomníku Karolíny Světlé bylo zachováno dostatečné množství zeminy a byl zahrnut 
do obvodového porostního pláště a pomyslného pokračování pobytového trávníku.
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Varianta BVarianta A 

Varianta A 
Úprava předprostoru u kostela pro vyšší pobytovou kvalitu, prostor 
kolem významného jerlínu zahrnut do středního valu.

Varianta B
Varianta s oplocením celého parku - vstup do jižní části parku je navržen jako 
velká brána, která při otevření přes den propojuje obě části parku.

Krycí listy
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Jižní část parku je typická maximálním zachováním krajinářských hodnot a pobytových 
trávníků. Trasování průchozích cest je přizpůsobováno zachování těchto hodnot. 
Variantním řešením je umístění dětského hřiště a umístění provozního objektu 
a kavárny. Trasování cest je nutné řešit i s ohledem na hodnoty vzrostlých stromů.

540 | Střed jižní části parku

Návrh

Návrh
Zachování stávajícího měřítka středového kruhu je důležité nejen z hlediska měřítka, 
ale i zachování hodnotných stromů, které jej obklopují. Dětské hřiště bylo po dlouhém 
hledání umístěno jako plnohodnotná součást obvodového valu na rozhraní parku 
a ulice, v místě, kde není kolize s hodnotnými stromy. Objekt kavárny byl zasazen 
do místa, kam během II. světové války dopadla bomba a zničila tak obvodový val. 
Původní místo dětského hřiště bude nahrazeno kvalitním pobytovým trávníkem. 
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Varianta BVarianta A 

Varianta A
Zvětšení pobytového kruhu kolem fontány (potenciální kolize s hodnotnými 
stromy). Dětské hřiště je rozlehlejší díky umístění kavárny mimo něj.

Varianta B
Variantní umístění kavárny / wc mimo základní prostor parku do prostoru parkoviště.

Krycí listy
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Trasování průchozích cest v jižní části parku je nutné řešit s ohledem na základní 
pěší vazby, ale mělo by být přizpůsobováno hodnotám vzrostlých stromů. 

550 | Jižní část parku

Návrh

Návrh
Trasování hlavní průchozí cesty je voleno s ohledem na pěší vazbu i hodnotu významných 
stromů v pozadí pomníku. Západní hrana je doplněna o schodiště směrem k zastávce Moráň.

Varianta A 

Varianta A
Prověřovací varianta dílčí úpravy vedení cesty zachovává figuru obvodového 
porostního pláště v prostoru za pomníkem. Kolize s významnými stromy 
(vřestovec) je natolik významná, že bylo od varianty upuštěno.
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Varianta B Varianta C

Varianta B
Prověřovací varianta otevření plochy za pomníkem vytváří příjemný prostor 
s výhledem na celý park i do pozadí na Faustův dům. Od varianty bylo 
upuštěno zejména z důvodu, že porostní plášť má pro pozadí pomníku 
velmi významnou roli pozadí a ukončení celkového průhledu parkem. Jeho 
vypuštění by znamenalo opuštění jednoho ze základních principů parku.
Kolize s významnými vřestovci zůstává.

Krycí listy

5
5
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Varianta C
Prověřovací varianta otevření plochy za pomníkem se zachováním významných 
vřestovců. Významná kolize se vzrostlým jírovcem v západní části.
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Na základě doporučení pracovní 

skupiny vypracoval IPR Praha 

dílčí koncepční  zadání 0.etapy, 

která povede k záchraně postupně 

odumírajících kosterních dřevin. 

Realizace těchto zásahů  je s 

ohledem na stav dřevin nutná a 

urgentní. Projekt by měl zpracovat 

krajinářský architekt.



001 Praha II. Karlovo náměstí. Partie sadové a sice pohled z nejjižnější části od Rözlova pomníku k severu 1931

88



002 Technické řešení terénních úprav prostoru za 
lavicí degraduje rozhraní parku

003 Prostor za lavicí

004 Sedací lavice na Karlově náměstí byla vybudována v rámci Etapy I revitalizace Karlova náměstí (slouží 
zároveň jako opěrná zídka pro stabilizaci sesouvajícího se svahu)
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Předmětem řešení je revitalizace terénu s výsadbami keřů za nově vybudovanými 

zídkami.  Tento prostor je součástí porostního obvodového pláště Thomayerova 

parku.  Zájmem MČ Praha 2 je tuto realizaci provést v dohledné době a  za nízkých 

finančních prostředků. Obvodové nízké sedací zídky byly předmětem návrhu Studie  

základních úprav Karlova náměstí - etapa I. Prostor obvodových valů je vystaven 

silné  pěší provozní zátěži, Thomayerův park na Karlově náměstí patří k parkům s 

nejvyšším zatížením tohoto typu v Praze. Povrch valu je zhutňován sešlapem chodců, 

kteří jej přecházejí v mnoha směrech. Sešlap způsobuje - zhutnění kořenového 

prostoru dřevin, výrazné omezení vsaku dešťové vody a její odtok na komunikace. 

Je tedy výrazným stresovým faktorem dřevin v parku.  Vzhledem k šíři keřových 

ploch a zanedbané péči se v místě navíc soustředí sociálně-patologické jevy.

Tento materiál je pracovním dílčím výstupem, sloužícím k prvním krokům dočasných 

stabilizačních opatření. Jedná se o koncepční návrh, na základě něhož je nutné zpracovat 

prováděcí projekt odborným zahradním architektem, případně poučeným zahradníkem.

Koncepční návrh byl vypracován na základě požadavku MČ Praha 2 jako dílčí výstup 

studie základních úprav Karlova náměstí - etapa II sloužící pro stabilizaci a řešení 

dočasných úprav obvodových valů s ohledem na budoucí celkovou koncepci řešení parku.

Předmět řešení610

005 Předprostor kostela po zmlazení dřevin006 Vnitřní holé prostředí obvodového valu



90

miskovitost a uzavření vnitřního pro-
storu parku

pobytový trávník

pobytový trávník pobytový trávník
terénní tva-
rování valu

Schema strukturálního složení porostního pláště

Schema prostorového řešení Thomayerova parku: miskovitost vnitřního terénu pobytových trávníků a terénní modelace obvodových valů

pobytové trávníky
Porostní plášť

Vnitřní plochy

struktura 2 - tisová skupina
struktura 3 - keřový porost nesouvisející s ostatním porostem obvodového pláště

struktura 1 - základní struktura porostu obvodového 
a) s dominantním šeříkem
b) s dominantními kalinami



Vnímání obvodového pláště uvnitř parku
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Porostní plášť parku

Co je porostní plášť v krajinářském parku?

Obvodový porostní plášť je významným kompozičním a funkčním prvkem krajinářského 

parku, který spoluvytváří jeho vnitřní atmosféru od jeho počátků. V případě městských 

parků  chraní před vnějšími vlivy, shonem a hlukem, je nositelm přírodní scény. 

miskovitost a uzavření vnitřního pro-
storu parku

pobytový trávník

pobytový trávník pobytový trávník
terénní tva-
rování valu

Schema strukturálního složení porostního pláště

Schema prostorového řešení Thomayerova parku: miskovitost vnitřního terénu pobytových trávníků a terénní modelace obvodových valů

620
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Původní Thomayerův návrh Karlova náměstí
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Pařížská obdoba struktury vegetace parku

Jaký byl porostní plášť v původním návrhu?

Park dle návrhu Františka Thomayera patří k významným příkladům městské 

parku konce 19. století v ČR.  Thomayer zde naplnil své zkušenosti z tvorby 

tehdejších pařížských krajinářských parků. V době založení parku se jednalo o 

významný počin, který byl publikován i v zahraničních odborných časopisech.

Druhová struktura vegetace byla ( částečně dodnes) složená z exotických rostlin, park 

je malou veřejně přístupnou botanickou zahradou exotických dřevin (stromů i keřů).

Původní podobu a strukturu parku dle návrhu Františka Thomayera v současné 

době podrobně neznáme. Lze ji odvozovat pouze z celkových plánů, bez dochovalé 

dokumentace osazovacích výkresů.  Principy řešení lze z původního plánu 

vypozorovat (obvodový val hustě osázený keřy tzv. PLNOSADBA a rozvolněná  a 

na údržbu náročná KVĚTNICE na jeho lemech, stromové aleje po obvodu)

Důkladné poznání původního záměru složení a kompozice 

obvodového pláště vyžaduje provést rešerši dobového odborného tisku a 

prostudovat Thomayerovy osazovací plány obdobných realizací.  

6
2
0
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(Antonín Alexander)
Praha II. Karlovo náměstí. pohled je od východu k západu 1931
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Jaká je současná podoba porostního pláště?

Porostní plášť je nutné vnímat jako celkovou strukturu na celé ploše 
parku na Karlově náměstí, složenou z několika vrstev (terénní modela-
ce, stromové patro, keřové patro a podrost), z níž každá složka plní urči-
té nezastupitelné funkce a zároveň má neoddělitelný přesah v celkovém 
řešení parku.

Val před Poliklinikou

Prostor navazující na Žitnou ulici

Porost u východu z metra

Západní hrana parku

Porost ve střední části parku

Obvodový val před Faustem

Porost u východu z metra

Západní hrana parku
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Stromové patro

Na stromové patro nahlížíme zejména s ohledem k nižším porostním 
patrům.  Materiál není podklad pro návrh obnovy stromové patra.

Význam:
Stromové patro má zásadní význam pro bylinné a keřové patro a to, co v 
něm poroste (vržený stín, světliny v porostu, kořenová konkurence)

Možnosti:

Některé stromy jsou ve velmi špatném stavu. Na základě dendrologic-
kého průzkumu vyhodnotit možnosti odstranění některých dřevin se 
sníženým zdravotním stavem bez náhrady. Uvolněním zápoje dojde k 
prosvětlení porostu a lepším podmínkám pro rozvoj bylinného patra 

světlo

Podmíněné možnosti 
v bylinném patře

stínpološero

světlomilné byliny borkapůdopokryvné byliny

Stromové patro a jeho hustota má významný vliv na vegetační možnosti bylinného patra

Patra porostního pláště
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Keřové patro

Význam:
Keřové patro složilo jako clona k ochraně klidového prostoru uvnitř 
parku.

Složení:
Původně (doloženo z fotografií z 50. let) bylo tvořeno vysokými kos-
terními keři a po obvodu keři výplňovými, nízkými, hustými s funkcí 
pláště, které byly nezbytné pro zajištění zapojené a neprostupné keřové 
skupiny 

Keře jsou vyskládány z různých charakterů.
Hlavní strukturu tvoří kosterní vysoké keře a keře nízké výplňové.

Možnosti:
Současná péče a údržba provádí úpravy všech keřů shodně, bez ohledu 
na to, zda se jedná o keře vysoké, či nízké. S bazální výmladností nebo 
akrotonní.  Zmlazováním dochází k vytváření houštin bez zjevné struk-
tury. 

Pravděpodobná zamýšlená původní podoba keřového patra dle dochovaných fotografií z 
30. a 60. let 20. století

Současná podoba keřového patra

Karlovo náměstí – pohled od Černého pivovaru  
- ČFVU VS (Zd. Feyfar) 

Karlovo náměstí – pohled z parku k Černému 
pivovaru - ČFVU VS (Zd. Feyfar) 

Výsledek zmlazení: absence strukturyNeodpovídající typ řezu
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S BAZÁLNÍ VÝMLADNOSTÍ 

AKROTONNÍ

SE SLABOU BAZÁLNÍ VÝMLADNOSTÍ

ČLENĚNÍ DLE ARCHITEKTURY KEŘŮ
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ČLENĚNÍ DLE POUŽITÍ V PROSTORU PARKU

kosterní keře

šeřík obecný (Syringa vulgaris)

šeřík čínský (Syringa chinensis)

Keř až nízký strom, dorůstající do výšky 5–7 m, s šedavou a dlou-
ze vláknitou borkou. Listy jsou široce vejčité, s 5–12 cm dlouhou a 
4–9 cm širokou čepelí. Květy jsou uspořádány v 10–20 cm dlouhých 
postranních latách. Plodem je dvoupouzdrá tobolka, přičemž v ka-
ždém pouzdře jsou 2 křídlatá semena.

Šeřík obecný je jedním z nejoblíbenějších okrasných keřů, který se 
vyznačuje velkým množstvím různých kultivarů. Bývá hojně vysa-
zován v parcích, zahradách a sídlištích. V minulosti byl u nás i vy-
sazován do krajiny.

VHODNÁ ÚDRŽBANA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

užití jako vysoký keř

současná podoba péče a údržby šeříků na Karlově 
náměstí podporuje vznik houštin

původní vysoké keře byly uřezány a došlo k jejich 
zmlazením - vytvoření houštin

Dřín jarní (Cornus mas)

Keř nebo malý strom, 2–6 m vysoký, borka tenká, 
rozbrázděná, květy žluté, vykvétají před olistěním v 
březnu a dubnu.

Plody dřínu jarního se používají jako ovoce k přímé 
konzumaci i na výrobu marmelád a sirupů, mají 
vysoký obsah vitaminu C. Ze dřeva se vyráběly tkací 
člunky. Bývá vysazován i do zahrad a parků.

Z hlediska ohrožení je dřín jarní řazen k vzácnějším 
druhům naší květeny vyžadujícím další pozornost 
(C4a), zákon jej chrání v kategorii ohrožených druhů 
(§3).
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na nároží u kostela sv. Ignáce

 zimolez tatarský (Lonicera tatarica)
Přímý keř až 4 m vysoký. 

Květy rostou v dvoukvětém květenství na 1,5–3 cm dlouhé stopce. 
Bobule jsou volné, kulovité, 6–8 mm velké, tmavě červené. Semena 
jsou zploštělá, prohnutá, oválná, asi 3 mm dlouhá, žlutavá. 

Kvete v květnu až červnu.

Vysazuje se v parcích i mimo obce jako okrasný keř.

Druh velmi proměnlivý ve velikosti listů, květů, barvě květů. Bylo 
vyšlechtěno mnoho kultivarů, také se snadno kříží s příbuznými 
druhy, v kultuře se pravděpodobně většinou nejedná o čistý druh.
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pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)

meruzalka horská

pámelník(Symphoricarpos chenaufi)

Popis: opadavý, bohatě větvený, 0,5–2,5 m vysoký keř. Mladé větve 
hnědé, starší s šedou borkou. Listy vstřícné, krátce řapíkaté, lysé, 
čepel vejčitá až okrouhlá, 2–8 cm dlouhá, 1–4 cm široká, celokrajná. 
Květy vyrůstají v hustých hroznech nebo svazečcích, jsou pravidel-
né, pěticípé. Kalich miskovitý, jednotlivé cípy trojúhelníkovité, asi 
1 mm dlouhé. Koruna téměř bílá až růžová, zvonkovitá, 5–7 mm 
dlouhá, tyčinky z koruny nevyčnívají. Plodem jsou bílé až mírně 
narůžovělé, dužnaté bobule.
Poznámka: Pro pěstování je velice nenáročnou rostlinou. Dříve byly 
plody a kořen pámelníku využívány v lidovém léčitelství pro posíle-
ní imunity nebo pro léčení potíží s močovými cestami.

Popis: Keř, 2–4 m vysoký, bohatě větvený, větve přímé až vystou-
pavé, letorosty žlutavě hnědé, staré větve tmavohnědé s odlupující 
se borkou. Listy vstřícné, řapíkaté, vejčité, až 8 cm dlouhé, na bázi 
klínovité, na vrcholu špičaté, v dolní třetině celokrajné, jinak zuba-
té, jen naspodu na žilkách roztroušeně chlupaté. Kališní i korunní 
lístky 4četné, hrozny 5–7květé, květy až 35 mm v průměru, silně 
vonné, kališní lístky lysé, korunní lístky široce vejčité, nažloutle bílé. 
Kvete od června do července. Plodem je tobolka.
Poznámka: Pro výraznou vůni a bohaté kvetení je s oblibou pěsto-
ván v zahradách a parcích, vysazuje se i do živých plotů. V kultuře je 
několik kultivarů a kříženců. Lidově se mu říkává „nepravý jasmín“.

výplňové keře
VHODNÁ ÚDRŽBANA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
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pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

Popis: opadavý, bohatě větvený, 0,5–2,5 m vysoký keř. 
Mladé větve hnědé, starší s šedou borkou. Listy vstřícné, 
krátce řapíkaté, lysé, čepel vejčitá až okrouhlá, 2–8 cm 
dlouhá, 1–4 cm široká, celokrajná. Květy vyrůstají v hus-
tých hroznech nebo svazečcích, jsou pravidelné, pěticí-
pé. Kalich miskovitý, jednotlivé cípy trojúhelníkovité, asi 
1 mm dlouhé. Koruna téměř bílá až růžová, zvonkovitá, 
5–7 mm dlouhá, tyčinky z koruny nevyčnívají. Plodem 
jsou bílé až mírně narůžovělé, dužnaté bobule.
Poznámka: Pro pěstování je velice nenáročnou rostli-
nou. Dříve byly plody a kořen pámelníku využívány v 
lidovém léčitelství pro posílení imunity nebo pro léčení 
potíží s močovými cestami.
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doplňkové / akcentační / keře

u pomníku na Karlově náměstí

VHODNÁ ÚDRŽBANA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Kalina vonná (Viburnum farreri)

Zimolez purpusův (Lonicera purpusi)

Opadavý keř, až 3 m vysoký, bohatě větvený, větve barvy skořicové 
až černohnědé, roztroušeně chlupaté. 

Květy pravidelné, zhruba 1 cm v průměru, v poupatech jsou květy 
růžové, poté bílé a vonné. 

Kvete od prosince do března.

S oblibou se pěstuje v zahradách a parcích, patří k nejčasněji kve-
toucím keřům.

Vzpřímený keř, až 2–3 m vysoký. Je opadavý, ale část listů obvykle 
vydrží na větvích i přes zimu. 

Květy rostou v párech na společné stopce, vždy v paždí listů. Květy 
silně voní. Plody jsou červené. 

Kvete před olistěním v prosinci až dubnu.

Keře rodu Lonicera slouží jako živná rostlina pro tesaříka Oberea 
pupillata.
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Význam:

Vzhledem k hustému zapojení keřů není bylinné patro na většině plo-
chy porostu vyvinuto.

V místech světlin pokrývají plochu plevele.

V původní koncepci byly byliny významným způsobem zastoupeny, 
zejména jako součást tzv. květnice.

Kromě neoddiskutovatelné estetické hodnoty pomáhají stabilizovat 
povrch a ochránit ho proti zhutnění.

Možnosti:

Prací se stromovým a zejména keřovým patrem lze vytvořit lepší pod-
mínky pro rozvoj bylinného patra. 

Bylinné patro
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Schema typické modelace terénu

Současná podoba odvodnění za zídkou

Zhutněný terén vyšlapáním cest vytváří pro-
blém pro zasakování a tvoří odvodňovací po-
tůčky

Nekvalitně provedené terénní úpravy nere-
spektující původní modelaci terénu

Význam:

Terénní modelace byly důležitou součástí celkového řešení parku, zvý-
razňovaly keřové skupiny, uzavřenost valu a regulovaly odtok vody.

Možnosti:

Úpravou modelace terénu lze řešit problémy odvodnění. Úpravou povr-
chu lze zlepšit podmínky pro vegetaci porostního pláště.

Terénní modelace, zasakování
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miskovitost a uzavření vnitřního pro-
storu parku

pobytový trávník

pobytový trávník pobytový trávník
terénní tva-
rování valu

Schema strukturálního složení porostního pláště

pobytové trávníky
Porostní plášť

Vnitřní plochy

struktura 2 - tisová skupina
struktura 3 - keřový porost nesouvisející s ostatním porostem obvodového pláště

struktura 1 - základní struktura porostu obvodového 
a) s dominantním šeříkem
b) s dominantními kalinami
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• Vyžaduje řešit porostní plášť parku jako jeden funkční celek.

• Vycházet z analýzy původně zamýšlených principů v Thomayerově 
parku

• Snížit stres způsobený na únosnou míru.

• Zajištění stabilního oplocení v budoucnu

• Zlepšení struktury půdy a tím zvýšit retenci vody a snížit stres dře-
vin z nedostatku vody

Koncepční návrh řešení

miskovitost a uzavření vnitřního pro-
storu parku

pobytový trávník

pobytový trávník pobytový trávník
terénní tva-
rování valu

Schema strukturálního složení porostního pláště

630
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Referenční příklad řešení bylinného patra (Praha, Letná)

Příklad zapojení kvetoucích bylin Husté udržované křoviny

Příklad kombinace bylin a dřevin (Waldštejn-
ská zahrada, Praha)
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0705

Schema návrhu - výhledový stav
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Schema návrhu - 1. fáze
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1790 m2 1130 m2

225 m2

140 m2

75 m2

700 m2 1180 m2

250 m2

230 m2

Schema rozsahu řešených ploch 1. etapy revitalizace porostního pláště Karlova náměstí
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1. fáze opatření 

A | Zajištění odborné péče o vegetaci v parku

• Nastavení pravidel správné péče a údržby - vypracovat plán péče.

• Hledat možnosti financování odpovídající údržby, správy a hlídání 
parku.

• Je nutné nastavit zodpovědnost prováděcích firem.

B | Prováděcí projekt 1. fáze revitalizace

• Vytvoření prováděcího projektu, který přesně a položkově definuje 
potřeby pro provedení záměru.

Nutné podklady:
1) Aktuální dendrologický průzkum
2) Zaměření stávajícího stavu

Celková výměra řešených ploch 1. etapy:

5.720 m2

1790 m2 1130 m2

225 m2

140 m2

75 m2

700 m2 1180 m2

250 m2

230 m2
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Oplocení záhonů (01)

Smysl:

• Vzhledem k velmi vysokému zatížení je nutné pro ochranu vegetač-
ních ploch vytvořit ochranné plůtky, které zamezí jejich poškozová-
ní. Bez těchto prvků budou úpravy neustále znehodnocovány.

Kroky:

• Dočasné oplocení spodního porostního pláště

• ochranné prvky, které zajistí alespoň částečnou ochranu úpravy 
spodního pláště

aspekty k podrobnému řešení

Možné řešení ochrany - řetízek

Další možnosti ochranných plůtků

Možné řešení ochrany - řetízek

Další možnosti ochranných plůtků
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Práce se stromovým patrem (02)

Smyslem je zejména:

• odstranění bezpečnostních rizik

• prosvětlení pláště pro umožnění růstu spodních pater (zejména 
bylinného)

Kroky:

• Odstranění neperspektivních dřevin dle dendrologického průzkumu

• Odstranění stromových pařezů

světlo

Podmíněné možnosti 
v bylinném patře

stínpološero

světlomilné byliny borkapůdopokryvné byliny
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Práce s keřovým patrem (03)

Smyslem je zejména:

• odstranění bezpečnostních rizik

• zprůhlednění obvodových valů

• vytvoření podmínek pro bylinné patro

Kroky:

• Opravný řez keřů dle výše uvedených principů

• Během vegetace selektivní negativní probírka keřů (aplikace arbori-
cidů) na na cílovou vzdálenost ukosterních keřů - 8-10m,

• u menších keřů může být vzdálenost menší při zachování nezapoje-
nosti výsledného porostu.

• Odstranění keřových pařezů

• doplnění druhové skladby v této fázi neprobíhá

Vyklučení vybraných nízkých křovin a úprava řezu

Podpora vysokých keřů pro vytvoření průhledu
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Úpravy terénu, zasakování a odvodnění

Smyslem je zejména:

• obnova retenčí schopnosti povrchu pláště - neodvádět vodu z povr-
chu ale udržet ji v něm

• podpora růstu vegetace

Kroky:

• dosypání prostoru za zídkami - nutno zajistit její ochranu proti de-
gradaci kamene vodou / mrazem

změna struktury půdy:

• podpořit růst kořenů dřevin 

• vytvoření zasakovacích průlehů namísto odvádění vody

skladba:
5cm vpravení strukturálního substrátu štěrku a kompostu (pro 
umožnění zasaku)
5cm zetlelá borka (nedostatečně zetlelá borka může vylučovat slou-
čeniny toxické pro rostliny)

Schema modelace terénu
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Doplnění bylinného patra

Význam:

• efekt a hodnota plochy

• zpevnění svahu

• zamezení vstupu

Kroky:

Založení hnízd

a) expanzivních půdopokryvných rostlin
(např. břečťan)

b) výrazných rostlin, které budou mít rychlý a výrazný efekt
(např. narcis a jiné cibuloviny)
- nutno vysazovat na podzim tj. efekt pro příští rok
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V průběhu zpracování studie byla 
provedena participace s veřejností.  
Během června a července 2015 byl 

představen návrh koncepční studie. 
Uživatelé Karlova náměstí měli 

možnost seznámit se s návrhem, 
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.
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ZÁSTUPCE  STAROSTKY 

 
Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys  2012 a 2013 – cena týdeníku Ekonom 
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 
zástupce starostky: 236 044 253, fax: 222 511 535 
e-mail: vondrasekv@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i 

 

 

 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
Kancelář veřejného prostoru 
Ing. arch. P. Melková 
Vyšehradská 57 

 

 128 00 Praha 2  

 
Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / oddělení / tel. V Praze dne 
 MCP2/045816/2015/  

ODUR-OUR 
P.Šandová/ODÚR-OÚR/236004144 10.6.2015 

 
Věc:  
 

1. Vyjádření městské části Praha 2 k projektové dokumentaci pro územní 
řízení Karlovo náměstí – revitalizace etapa I. B - akce TSK č. 999411 a 
k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení obnovy dotčených 
světelných signalizačních zařízení  

2. Vyjádření městské části Praha 2 k postupu přípravy realizace II. etapy 
obnovy Karlova náměstí a k předloženému konceptu návrhu studie II. 
etapy 

 
Ad. 1 
 
Městská část Praha 2 bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci 
Revitalizace Karlova náměstí – etapa I. B, zpracovanou společností DIPRO, spol. 
s r.o. v březnu 2015, která je jedním z kroků naplňujících memoranda o vzájemné 
spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí uzavřená mezi městskou 
částí a hlavním městem. 
 
Městská část bere na vědomí, že vzhledem ke složité dopravní situaci v místě jsou 
veškeré úpravy veřejného prostoru a podmínek pro pěší úzce provázány s celkovým 
dopravním řešením náměstí. Protože požadavky a zájmy partikulárních stran na dílčí 
úpravy spolu souvisejí, mají dopad na další části návrhu a v mnohých případech se 
přímo vylučují s požadavky dalších stran, bylo nutné v rámci akceptovatelných 
možností nalézt na společných jednáních přijatelné kompromisy všech zúčastněných 
stran, jejichž dopad bylo zapotřebí vyhodnocovat v rámci vlivu na celkové řešení. 
Projekt Revitalizace Karlova náměstí – etapa I. B a dílčí projekty, které jsou jeho 
součástí (SSZ Resslova, SSZ Ječná, SSZ Žitná, SSZ Odborů a další) byl v průběhu 
roku 2014 důkladně projednáván, výsledky a dohody z projednávání jsou obsahem 
dokladové části dokumentace.  
 
Vzhledem k výše uvedenému je nahlíženo na předkládaný projekt jako součást 
zkoordinovaných projektů, které v celkovém výsledku v rámci společného úsilí 
hlavního města Prahy (RHMP, IPR HMP, MHMP), městské části Praha 2, TSK a PVS, 
a.s. přinesou zásadní zlepšení obytnosti klíčového veřejného prostoru celoměstského 
významu na Karlově náměstí.  
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Karlovo náměstí je celoměstsky významným veřejným prostranstvím s pobytovou 
funkcí a zároveň významnou křižovatkou cest všech typů dopravy – veřejné, 
automobilové, pěší i cyklistické. Současné řešení rozhraní parku, vysoká dopravní 
zátěž, chybějící povrchové přechody, rozmístění zastávek PID, nekultivované a 
živelné parkování či nízká schopnost komunikativního propojení parterů přilehlých 
budov s prostorem náměstí vytváří množství bariér, které činí prostor z hlediska 
pěšího a pobytového komfortu zcela nevyhovujícím a napomáhají vytváření míst 
s omezenou sociální kontrolou, které jsou zdroji sociálně patologických jevů – 
distribuce drog, prostituce, násilné trestné činy, pobyt bezdomovců, apod. Projekt 
Revitalizace Karlova náměstí – etapa I navrací do prostoru Karlova náměstí chybějící 
kvality pro pohyb pěších a cyklistů a obývání veřejného prostoru.  
Mezi hlavní body k řešení tak patří: 
- vyvážení potřeb všech typů dopravy  
- zlepšení bezbariérových povrchových pěších vazeb  
- zvýšení bezpečnosti prostoru 
- kultivace dopravy v klidu 
- zkvalitnění podmínek pro veřejnou dopravu 
- optimalizace poloh zastávek veřejné dopravy 
- zmenšení počtu bariér tvořených prvky technické a dopravní infrastruktury 
- vytvoření příznivějších podmínek pro kultivaci vegetačních prvků náměstí 
- vytvoření důstojného předprostoru kostela sv. Ignáce a další. 
  
Klíčovým bodem návrhu je znovuobnovení možnosti povrchového bezbariérového 
přecházení v logických pěších vazbách a směrech. Jde zejména o doplnění zaniklých 
nejžádanějších povrchových přechodů přes všechna čtyři ramena křižovatky Resslova 
v návaznosti na přestupní uzel tramvajových a autobusových zastávek a východy ze 
stanice metra ve spojení s pěšími cíli, jakými jsou zejména poliklinika a Fakultní 
nemocnice. Předmětem úprav v ostatních křižovatkách je především zkrácení a 
úpravy pozice přechodů v pokračování logických vazeb na uliční čáry a úpravy vnitřní 
části parku.  
 
Východní hrana parku má (v návaznosti na Vodičkovu ulici a významnou osu 
Novoměstské radnice) jako jediná potenciál stát se příjemnou ulicí, provázanou 
s parkem. Za tímto účelem byla provedena v návrhu opatření zklidňující dopravu. 
Zjednosměrněním komunikace je vyloučena část zbytné tranzitní dopravy, která 
úsekem projíždí od Resslovy ulice dále do oblasti ulic Vodičkova/Lazarská/ 
Vladislavova. Navrácením parkování (dnes znehodnocující stromořadí lemující 
rozhraní parku) do prostoru ulice dochází k výrazné úpravě stávajícího rozhlehlého 
dopravního prostoru. Zklidnění dopravy na východní straně parku napomůže vzniku 
kvalitního veřejného prostoru s vazbou na aktivní parter a vytvoří adekvátní 
předprostor polikliniky. Celé východní rozhraní parku je tvořeno stromořadím 
stávajících stromů, které bude v následujících etapách revitalizováno. Pro zklidnění 
prostoru Karlova náměstí a vytvoření důstojného předprostoru kostela sv. Ignáce bylo 
v řešení přistoupeno k úpravě stávajícího zakázaného průjezdu před kostelem na 
zákaz vjezdu mimo cyklistů a integrovaného záchranného systému.  
Městská část bere na vědomí, že realizace projektu je podmíněna dodržením 
projednaných vzájemných koordinací dotčených projektových dokumentací, které jsou 
podkladem pro plánovanou investiční akci, která je v souladu s usnesením Rady HMP 
č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 a dle dopisu náměstka primátorky PhDr. M. Stropnického 
ze dne 27.3.2015 jsou připraveny k návaznému zahájení realizace. 
 
Městská část Praha 2 jako účastník územního řízení dle § 85 odst. (2) písmeno c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 
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Karlovo náměstí je celoměstsky významným veřejným prostranstvím s pobytovou 
funkcí a zároveň významnou křižovatkou cest všech typů dopravy – veřejné, 
automobilové, pěší i cyklistické. Současné řešení rozhraní parku, vysoká dopravní 
zátěž, chybějící povrchové přechody, rozmístění zastávek PID, nekultivované a 
živelné parkování či nízká schopnost komunikativního propojení parterů přilehlých 
budov s prostorem náměstí vytváří množství bariér, které činí prostor z hlediska 
pěšího a pobytového komfortu zcela nevyhovujícím a napomáhají vytváření míst 
s omezenou sociální kontrolou, které jsou zdroji sociálně patologických jevů – 
distribuce drog, prostituce, násilné trestné činy, pobyt bezdomovců, apod. Projekt 
Revitalizace Karlova náměstí – etapa I navrací do prostoru Karlova náměstí chybějící 
kvality pro pohyb pěších a cyklistů a obývání veřejného prostoru.  
Mezi hlavní body k řešení tak patří: 
- vyvážení potřeb všech typů dopravy  
- zlepšení bezbariérových povrchových pěších vazeb  
- zvýšení bezpečnosti prostoru 
- kultivace dopravy v klidu 
- zkvalitnění podmínek pro veřejnou dopravu 
- optimalizace poloh zastávek veřejné dopravy 
- zmenšení počtu bariér tvořených prvky technické a dopravní infrastruktury 
- vytvoření příznivějších podmínek pro kultivaci vegetačních prvků náměstí 
- vytvoření důstojného předprostoru kostela sv. Ignáce a další. 
  
Klíčovým bodem návrhu je znovuobnovení možnosti povrchového bezbariérového 
přecházení v logických pěších vazbách a směrech. Jde zejména o doplnění zaniklých 
nejžádanějších povrchových přechodů přes všechna čtyři ramena křižovatky Resslova 
v návaznosti na přestupní uzel tramvajových a autobusových zastávek a východy ze 
stanice metra ve spojení s pěšími cíli, jakými jsou zejména poliklinika a Fakultní 
nemocnice. Předmětem úprav v ostatních křižovatkách je především zkrácení a 
úpravy pozice přechodů v pokračování logických vazeb na uliční čáry a úpravy vnitřní 
části parku.  
 
Východní hrana parku má (v návaznosti na Vodičkovu ulici a významnou osu 
Novoměstské radnice) jako jediná potenciál stát se příjemnou ulicí, provázanou 
s parkem. Za tímto účelem byla provedena v návrhu opatření zklidňující dopravu. 
Zjednosměrněním komunikace je vyloučena část zbytné tranzitní dopravy, která 
úsekem projíždí od Resslovy ulice dále do oblasti ulic Vodičkova/Lazarská/ 
Vladislavova. Navrácením parkování (dnes znehodnocující stromořadí lemující 
rozhraní parku) do prostoru ulice dochází k výrazné úpravě stávajícího rozhlehlého 
dopravního prostoru. Zklidnění dopravy na východní straně parku napomůže vzniku 
kvalitního veřejného prostoru s vazbou na aktivní parter a vytvoří adekvátní 
předprostor polikliniky. Celé východní rozhraní parku je tvořeno stromořadím 
stávajících stromů, které bude v následujících etapách revitalizováno. Pro zklidnění 
prostoru Karlova náměstí a vytvoření důstojného předprostoru kostela sv. Ignáce bylo 
v řešení přistoupeno k úpravě stávajícího zakázaného průjezdu před kostelem na 
zákaz vjezdu mimo cyklistů a integrovaného záchranného systému.  
Městská část bere na vědomí, že realizace projektu je podmíněna dodržením 
projednaných vzájemných koordinací dotčených projektových dokumentací, které jsou 
podkladem pro plánovanou investiční akci, která je v souladu s usnesením Rady HMP 
č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 a dle dopisu náměstka primátorky PhDr. M. Stropnického 
ze dne 27.3.2015 jsou připraveny k návaznému zahájení realizace. 
 
Městská část Praha 2 jako účastník územního řízení dle § 85 odst. (2) písmeno c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 
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Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys  2012 a 2013 – cena týdeníku Ekonom 
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 
zástupce starostky: 236 044 253, fax: 222 511 535 
e-mail: vondrasekv@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i 

v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláškou č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platných zněních, 
bere na vědomí předložené dokumentace pro ÚR Karlovo náměstí – revitalizace etapa 
I. B - akce TSK č. 999411  včetně projektové dokumentace ÚR+SP obnovy dotčených 
SSZ a sděluje toto vyjádření: 
 
Městská část Praha 2 souhlasí  

1. s realizací předloženou projektovou dokumentací navržených opatření pro 
zlepšení prostupnosti náměstí pro pěší a jeho celkové kultivace, tj. zejména 
povrchové přechody pro chodce, zlepšení průchodnosti Karlova náměstí, 
vytvoření předprostoru kostela sv. Ignáce, včetně všech nutných úprav 
vedoucích k naplnění těchto základních cílů 

2. s realizací předloženou projektovou dokumentací navržených opatření pro 
zklidnění průjezdné dopravy za účelem zkvalitnění pobytových vlastností 
Karlova náměstí, neboť realizace úprav dotčených komunikací jako celku 
podmiňuje možnosti požadovaného omezení zatížení prostoru náměstí 
průjezdnou dopravou a realizaci pěší prostupnosti náměstí chybějícími 
přechody a také následnou obnovou parku ve II. etapě  
 

za předpokladu zohlednění následujících připomínek a námitek městské části vzešlých 
z projednání projektové dokumentace v komisích Rady městské části Praha 2: 
 

a) Odbor dopravy a územního rozvoje upozorňuje na umístění vyhrazeného 
stoupavého protisměrného pruhu cyklostezky v ulici Žitná. Tato cyklostezka 
nenavazuje žádným způsobem na cyklogenerel, který připravuje Městská část 
Praha 2, kde je plánována klesající cyklotrasa, a plánovaný stoupavý protisměrný 
pruh cyklostezky nemá žádný výstupní bod, a ani naplánované pokračování. 
Předmětná cyklostezka končí za hranou křižovatky ulic Žitná x Štěpánská. 

b) V místě křižovatky ulic Ječná x Karlovo náměstí, v prostoru navrhované pěší 
zóny před kostelem sv. Ignáce je umístěno SSZ 2.041, kdy v předmětném místě 
smí projíždět touto pěší zónou pouze cyklisté a vozidla IZS se zapnutým 
výstražným zvukovým a světelným zařízením. Oddělení dopravy městské části 
navrhuje v této křižovatce umístit chybějící VDZ V5. 

c) Oddělení dopravy na základě dostupných informací navrhuje, aby byl oproti 
stávajícímu projektu vybudován středový ostrůvek mezi ulicemi Resslova a 
Ječná, v úseku mezi přechody přejížditelný bez zvýšených obrub, opatřeny 
povrchem velké žulové kostky řádkově kladené, kdy toto těleso bude při podélné 
ose lehce vyvýšeno, aby došlo k optickému oddělení prostoru tramvajového 
tělesa, a jízdních pruhů. Tato plocha by se neměla řadit mezi plochy pochozí, ale 
pojízdné, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro průjezd IZS, a současně se tato 
plocha jasně oddělí od ploch určených pro pěší dopravu. 

d) V prostoru SSZ 2.065 je na straně ulice Odborů na obou nárožích umístěna SDZ 
C9a + E8e (levá 10m + pravá 10m), kdy v tomto prostoru není rozdělen provoz 
pěších a cyklistů. V tomto místě je ohrožena bezpečnost pěších, jelikož cyklisti 
zde nemají jasně vytyčený koridor, kterým se mají pohybovat a mohou zde 
například kroužit dokola na chodníku. Oddělení dopravy má za to, že 
v předmětných dvou lokalitách bude docházet ke zraněním zapříčiněným srážkou 
cyklisty a chodce a že tímto řešením je značně ohrožena bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích. 

e) Na komunikaci Karlovo náměstí, v úseku mezi ulicemi Odborů a Resslova 
v prostoru SSZ 2.034 je plánován střední jízdní pruh o šíři 2,80 metru, kdy tento 
šířkový parametr není označen na SDZ IP19 v tomto místě. Oddělení dopravy 
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navrhuje doplnění SDZ IP19 o šířkový parametr středního pruhu, aby zde 
nedocházelo k najíždění autobusové dopravy do ulice Resslova středovým, 
následně levým jízdním pruhem. 

 
Ad. 2 
 
Městská část Praha 2 usnesením Rady městské části Praha 2 č. 503 ze dne 8.6.2015 
vzala na vědomí postup přípravy realizace II. etapy obnovy Karlova náměstí 
představený zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
 
Městská část v souladu s přijatými memorandy a usnesením Rady hl. města Prahy č. 
1734 ze dne 1. 10. 2013 podporuje urychlené dokončení I. etapy revitalizace Karlova 
náměstí, na kterém je závislá další revitalizace parku a možnost zahájení prací II. 
etapy.  
 
Městská část Praha 2 ve věci představeného podkladu studie II. etapy požaduje 
prověřit v rámci dalšího projednání a řešení: 
 

- možnosti dalších variant umístění a možnosti rozšíření navrhovaného plochy 
dětského hřiště 

- možnosti rozšíření zpevněné plochy u Roezlova pomníku 
- možnosti rozšíření plochy pro posezení s občerstvením v návaznosti na 

zachování stávajícího objektu občerstvení v severním rohu střední části 
náměstí směrem do parku. 
 

Městská část Praha 2 požaduje předložit konečný návrh studie II. etapy Revitalizace 
Karlova náměstí po zapracování připomínek odborníků a veřejnosti městské části 
k odsouhlasení. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. arch. Václav Vondrášek 

                    zástupce starostky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

- Usnesení č. 503 RMČ Praha 2 ze dne 8.6.2015 
 
Na vědomí: 

- PhDr. M. Stropnický, náměstek primátorky hl. města Prahy 
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Zápis z 5. zasedání komise rozvoje RMČ Praha 2 
 

konaného ve středu  13. 5. 2015 v 16.00 hodin  
v budově ÚMČ Praha 2,  nám. Míru 20, v zasedací místnosti č. 320, 3. patro 

 
Přítomni: Ing. arch. V. Vondrášek, Ing. arch. P. Šandová, Ing. F. Stádník, Ing. M. 

Macháček, Ing. V. Malina, PhDr. R. Machan, M. Fleischer, Mgr. J. Recman, 
Ing. S. Sojka, PhDr. A. Kárníková, Ing. M. Jírovec 

Omluveni: PhDr. Z. Lochmann 
Hosté:  Ing. M. Stiborová – OŽP ÚMČ Praha 2, Ing. J. Čadinová – OV ÚMČ Praha 2,  
                       k bodu 3 – Mgr. O. Klička, k bodu 4 a 5 za IPR – Ing. arch. P.Melková, Ing. 

arch. J. Harciník, Ing. Š. Špoula, Ing. M. Zděradička, Ing. J. Zajíček 
Zahájení: 16,00  hod. 
Ukončení: 19.15 hod. 
 
Zasedání komise zahájil a řídil předseda komise Ing. arch. V. Vondrášek. 
 
 
Program zasedání: 

1. Úvod 
2. Stanovisko KR k  „Prodloužení podchodů v ŽST Praha hl. n.“ – varianta pěšího 

propojení na MČ Praha 2 
3. Informace k rozpracovanému Cyklogenerelu MČ Praha 2 
4. Stanovisko KR k informaci IPR HMP o naplňování Memoranda o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí v rámci 
představení postupu II. etapy  

5. Stanovisko KR k projektové dokumentaci pro ÚR Karlovo náměstí – revitalizace 
etapa 1B - akce TSK č. 999411 a k projektové dokumentaci ÚR+SP Obnova SSZ 
2.034 Karlovo nám. - Resslova 

6. Stanovisko KR k podnětu ke změně trasy autobusu 291 
7. Stanovisko KR k prodeji pozemků pod dříve prodanými domy a popř. 

sousedních pozemků 
8. Stanovisko KR k prodeji dvou částí pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Vyšehrad o 

výměře 246 m² 
9. Různé 

- Návrh vzájemné spolupráce na projektu „Praha 2 – město přátelské dětem“ 
ze strany ČVUT FA 

- Žádost o pronájem venkovní plochy svěřené MČ Praha 2 k umístění 
informačního zařízení 

- Informace o dopisu náměstka primátorky HMP k aktuálnímu postupu 
novelizace PSP 

- Informace k postupu rekonstrukce ul. Bělehradská  4.5.2015 – 30.11. 2015 
- Informace o dnešní dopolední konzultaci zástupců MČ P2 na IPR ve věci 

podkladů a rozpracování MPP 
 
K bodu 1 
Úvod 
- Připomínky k zápisu z posledního zasedání komise  

Bez připomínek.  
Schváleno  7:0:1 

- Připomínky k programu zasedání 
Bez připomínek 
Schváleno  7:0:1 
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K bodu 2 
Stanovisko k  „Prodloužení podchodů v ŽST Praha hl. n.“ – varianta pěšího propojení 
na MČ Praha 2 
V zadávací dokumentaci pro stavbu „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“, která 
vycházela ze studie z roku 2013 zpracovanou firmou Sudop Praha, a. s., bylo hlavní úkolem 
prodloužení severního podchodu v ŽST Praha hl. n. do prostoru navazujících výstupů 
směrem na Prahu 2 a Prahu 3, za poslední stávající kolej.  
Konkrétní napojení na městskou část Praha 2 bylo zadáno jako napojení do křížení 
Španělské a Mánesovy. Napojení mělo být provedeno pěší komunikací v ploše stávající 
požární komunikace SŽDC. Překonání výškového rozdílu do křížení ulic mělo být řešeno 
rozdílně od výše uvedené studie, kde bylo navrženo schodištěm a výtahem s uzavíráním 
průchodu pro možnost zneprůchodnění v nočních hodinách. Nikdo z dotčených organizací 
nedeklaroval bohužel provozování a převzetí do správy navržených komunikací a zařízení. 
Po jednáních, která proběhla na půdě SŽDC byl vznesen návrh, zdali by se nemohla 
prioritně prověřit varianta pěšího napojení podél ulice Legerovy směrem k Fantově budově.  
SŽDC v rámci příprav zahájilo předběžná jednání na Praze 2, IPRu a památkářích, zdali 
vůbec tuto variantu posuzovat a prioritně ji zařadit na místo varianty s výtahy.  
(V průběhu bodu doplnila komisi PhDr. A. Kárníková) 
 
Usnesení: 
KR doporučuje městské části souhlasit s návrhem SŽDC na prioritní realizaci přístupu 
k Fantově budově ve variantě od Vinohradské ulice podél komunikace Legerovy. Doporučuje 
však pokračovat ve výhledu také s prověřováním realizace propojení od ulice Španělská. 

Schváleno  9:0:0 
 
K bodu 3 
Informace k rozpracovanému Cyklogenerelu MČ Praha 2 
Odd. dopravy prostřednictvím Mgr. O. Kličky předložilo komisi rozvoje k diskuzi svůj 
rozpracovaný dokument Generel cyklodopravy na Praze 2. Členové komise diskutovali o 
obsahu a způsobu zpracování, doporučili připomínkování veřejností. 
 
Usnesení: 
KR bere na vědomí cyklogenerel rozpracovaný oddělením dopravy. KR doporučuje OD 
prověřit možnosti a důsledky zjednosměrnění koncového úseku Lublaňské ul – ul. B. 
Němcové s umožněním napojení výjezdu na SJM, které by umožnilo rozšíření prostoru ulice 
pro velmi využívanou cyklotrasu od nábřeží a Folimanky směrem na Vinohrady. KR dále 
doporučuje vystavit cyklogenerel k připomínkování veřejnosti prostřednictvím webu MČ P2. 

Schváleno  9:0:0 
 
K bodu 4 
Stanovisko KR k informaci IPR HMP o naplňování Memoranda o vzájemné spolupráci 
a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí v rámci představení postupu II. etapy  
Dne 28.4.2015 proběhlo v zasedacím sále zastupitelstva informační setkání se zástupci 
Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy k tématu naplňování Memoranda o vzájemné 
spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí uzavřeného mezi primátory 
hlavního města Prahy a starostkou městské části Praha 2. Cílem bylo seznámit zastupitele a 
členy komisí městské části s aktuálním postupem Institutu plánování a rozvoje hl. města 
v naplňování usnesení přijatých Radou hlavního města Prahy. Avizováno bylo projednání 
dalšího postupu a etapy II. v dotčených komisích RMČ P2 a dále s veřejností. Projednání 
návrhu dalšího postupu ve věci realizace II. etapy bylo obsahem prezentace zástupců IPR. 
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Usnesení: 
KR doporučuje městské části v souladu s přijatými Memorandy pokračovat ve spolupráci 
s hlavním městem v duchu představeného postupu přípravy II. etapy obnovy Karlova 
náměstí.  
Ve věci představeného podkladu studie II. etapy KR doporučuje dále prověřit v rámci dalšího 
projednání: 

- umístění a rozsah dětského hřiště, možnosti rozšíření jeho navrhované lokalizace 
- rozšíření zpevněné plochy u Roezlova pomníku 
- prověření možnosti rozšíření plochy pro posezení s občerstvením v návaznosti na 

stávající objekt občerstvení směrem do parku 
KR požaduje následně po projednání koncepce úprav II. etapy s veřejností předložit konečný 
návrh studie a návrh zadání PD městské části k odsouhlasení. 

Schváleno  9:0:0 
 
K bodu 5 
Stanovisko KR k projektové dokumentaci pro ÚR Karlovo náměstí – revitalizace etapa 
1B - akce TSK č. 999411 a k projektové dokumentaci ÚR+SP Obnova SSZ 2.034 
Karlovo nám. – Resslova 
Projekt Revitalizace Karlova náměstí – etapa 1b je jedním z kroků naplňujících Memorandum 
o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí, podepsaného 
starostkou MČ Praha 2 a primátorem HMP 19. 1. 2010 (usnesení RHMP č. 27 ze dne 19. 1. 
2010) a aktualizovaného 9. 4. 2013 (usnesení RHMP č. 521 ze dne 9. 4. 2013). Součástí 
Memoranda je Studie Základních úprav Karlova náměstí – etapa I (KVP IPR 2013), která 
byla schválena usnesením RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 jako závazný podklad pro 
veškeré investiční akce na Karlově náměstí. Studie má za úkol realizovat v nejbližší době 
základní úpravy, řešící nejkritičtější nedostatky prostoru ve spolupráci s aktuálně 
připravovanými projekty dílčích městských investorů v prostoru náměstí, kterými jsou 
Technická správa komunikací, prostřednictvím smluvních partnerů, připravující obnovu 
světelně řízených křižovatek, Pražská vodohospodářská společnost se záměrem 
rekonstrukce vodovodů a kanalizace a již dokončený projekt Dopravního podniku hlavního 
města Prahy – rekonstrukce tramvajové tratě. Studie základních úprav poskytla podklad pro 
projekční přípravu těchto akcí, které svým dílčím způsobem směřují k zamýšlenému 
celkovému řešení náměstí.  
Realizace Revitalizace Karlova náměstí – etapa 1 byla ze strany HMP (IPR Praha) zadána 
TSK Praha (07/2013). Finanční prostředky na realizaci akce Revitalizace KN-e1 v roce 2014 
byly TSK Praha přiděleny usnesením RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013, následně 
převedeny na rok 2015. Zpracováním projektu DUR a DSP Revitalizace Karlova náměstí – 
etapa I. byla ze strany TSK Praha pověřena firma Dipro, jejímž závazným koncepčním 
podkladem je Studie základních úprav Karlova náměstí (IPR Praha, 2013). Projekt 
Revitalizace Karlova náměstí – etapa I (TSK, Dipro) naplňuje RHMP schválenou koncepci 
Studie základních úprav Karlova náměstí – etapa I (usnesení RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 
2013) podporovanou ze strany RHMP, IPR Praha, MČ Praha 2 a MHMP.  
Vzhledem ke složité dopravní situaci v místě jsou veškeré úpravy veřejného prostoru a 
podmínek pro pěší úzce provázány s celkovým dopravním řešením náměstí. Vzhledem 
k tomu, že požadavky a zájmy partikulárních stran na dílčí úpravy spolu souvisejí, mají 
dopad na další části návrhu a v mnohých případech se přímo vylučují s požadavky dalších 
stran, bylo nutné v rámci přijatelných možností nalézt na společných jednáních přijatelné 
kompromisy všech zúčastněných stran, jejichž dopad bylo zapotřebí vyhodnocovat v rámci 
dopadů na celkové řešení. Projekt Revitalizace Karlova náměstí – etapa I.b a dílčí projekty, 

Zápis ze zasedání komise životního prostředí
č. 5/2015 ze dne 27. 5. 2015

Přítomni: RNDr. Radim Perlín, PhD., Ing. arch. Václav Vondrášek, Ing. Michaela Stiborová 
Ivo Spurný, Ing. arch. Martin Žižka, Mark Fleischer, Ing. Martin Víšek, Ing. 
Monika Turnovská, Svatava Hyská, Ing. Eva Vavroušková

Omluveni: Ing. Viktor Tichý
Tajemnice: Ing. Klára Pořízková
Hosté: IPR – Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Jan Harciník 

Zasedání komise životního prostředí (dále jen KŽP nebo komise ŽP) zahájil a řídil Radim 
Perlín.

Zahájení v 16.02 h a ukončení v 18.10 h.

Komise byla usnášeníschopná.

Program:
1. Kontrola zápisu, schválení programu 
2. Informace pro komisi životního prostředí k žádosti spol. Pontex, s.r.o. o vyjádření 

k návrhu umístění mobiliáře na komunikaci v ul. Bělehradská, Praha 2 a Praha 4
3. K umístění restaurační předzahrádky vedle kašny sv. Josefa
4. K informačním sloupům ke kulturní inzerci provozované společností MG reklama 

Praha, s.r.o.
5. K žádosti o odstranění laviček na Fügnerově náměstí
6. K projektové dokumentaci pro ÚR a SP Karlovo náměstí revitalizace, akce č. 999411, 

etapa 1B – úpravy v souvislosti se SSZ
7. K I. a II. etapě úprav Karlova náměstí – prezentace
8. Různé

1. Kontrola zápisu, schválení programu

K zápisu z komise č. 4/2015 ze dne 15. 4. 2015 nikdo neměl žádné připomínky ani 
dotazy.

Hlasování – 9:0:0 /pro:proti:zdržel se/ schváleno

Proběhlo hlasování k předloženému programu komise.

Hlasování – 8:0:0 /pro:proti:zdržel se/ schváleno

Komise ŽP doporučuje městské části Praha 2 souhlasit s realizací předloženou 
projektovou dokumentací navržených opatření pro zklidnění průjezdné dopravy za 
účelem zkvalitnění pobytových vlastností Karlova náměstí. 

Hlasování – 9:0:1 /pro:proti:zdržel se/ schváleno

7. K I. a II. etapě úprav Karlova náměstí - prezentace

Dne 29. 4. 2015 a 20. 5. 2015 proběhla informační setkání pro zastupitele a členy komisí, 
které se mohli účastnit členové komisí rozvoje, životního prostředí a dopravy, se zástupci 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR HMP) k tématu naplňování 
Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí 
uzavřeného mezi hlavním městem Praha a městskou částí Praha 2.

Zástupci IPR (Ing. arch. Melková a Ing. arch. Jan Harciník) seznámili členy KŽP 
s postupem přípravy studie a revitalizace Karlova nám.

Stručné shrnutí postupu při naplňování memoranda a dotčených usnesení Rady hlavního 
města Prahy
- I. etapa úprav Karlova náměstí (úprava uličních prostor, SSZ) – stav realizace
- II. etapa (výhledové řešení parku) - návrh a postup realizace

Následně proběhla diskuze členů KŽP k předloženému návrhu studie II. etapy a dále 
k zahájené realizaci I. etapy úprav Karlova náměstí a k projektové dokumentaci 
k územnímu a stavebnímu řízení pro etapu I. B předloženou zástupci investora, kterým je 
TSK hl. m. Prahy (viz bod č. 6 programu).

Usnesení:

V souladu s přijatými memorandy a usn. RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 komise ŽP 
podporuje urychlené dokončení I. etapy Revitalizace Karlova náměstí, na které je závislá 
revitalizace parku. 

Komise ŽP souhlasí s postupem realizace Revitalizace KN II. etapa zejména za těchto 
podmínek:
a) Zvážit umístění dětského hřiště směrem od navrženého místa ke středu parku
b) Rozšířit zpevněné plochy před pomníkem Roezla
c) Zachovat občerstvení ve stávající poloze v severním cípu střední části parku.

Komise ŽP dále požaduje předložit konečný návrh studie II. etapy Revitalizace Karlova 
náměstí po zapracování připomínek odborníků a veřejnosti městské části k odsouhlasení.

Hlasování – 10:0:0 /pro:proti:zdržel se/ schváleno

8. Různé

Pan Spurný navrhl k projednání na příštím zasedání komise ŽP téma rekonstrukce 
Nuselského mostu. Požádal o prověření stavby a zjištění informací o trvání rekonstrukce, 
informací o hluku ze stavby a dopadů stavby do parku Folimanka.

Příští komise ŽP se uskuteční ve středu 17. 6. 2015 od 16:00 hodin v místnosti č. 320, 3. 
patro. 

Příloha:

č. 1 – žádost o vyjádření k návrhu umístění mobiliáře – projektová dokumentace
č. 2 – mapka – místo pro stolky
č. 3 – umístění info-sloupů mapka
č. 4 – foto infosloupu
č. 5 – umístění laviček
č. 6 – mapa

Zapsala: Ověřil:
Ing. Klára Pořízková RNDr. Radim Perlín, PhD.
Ing. Michaela Stiborová

Komise ŽP doporučuje městské části Praha 2 souhlasit s realizací předloženou 
projektovou dokumentací navržených opatření pro zklidnění průjezdné dopravy za 
účelem zkvalitnění pobytových vlastností Karlova náměstí. 

Hlasování – 9:0:1 /pro:proti:zdržel se/ schváleno

7. K I. a II. etapě úprav Karlova náměstí - prezentace

Dne 29. 4. 2015 a 20. 5. 2015 proběhla informační setkání pro zastupitele a členy komisí, 
které se mohli účastnit členové komisí rozvoje, životního prostředí a dopravy, se zástupci 
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR HMP) k tématu naplňování 
Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí 
uzavřeného mezi hlavním městem Praha a městskou částí Praha 2.

Zástupci IPR (Ing. arch. Melková a Ing. arch. Jan Harciník) seznámili členy KŽP 
s postupem přípravy studie a revitalizace Karlova nám.

Stručné shrnutí postupu při naplňování memoranda a dotčených usnesení Rady hlavního 
města Prahy
- I. etapa úprav Karlova náměstí (úprava uličních prostor, SSZ) – stav realizace
- II. etapa (výhledové řešení parku) - návrh a postup realizace

Následně proběhla diskuze členů KŽP k předloženému návrhu studie II. etapy a dále 
k zahájené realizaci I. etapy úprav Karlova náměstí a k projektové dokumentaci 
k územnímu a stavebnímu řízení pro etapu I. B předloženou zástupci investora, kterým je 
TSK hl. m. Prahy (viz bod č. 6 programu).

Usnesení:

V souladu s přijatými memorandy a usn. RHMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 komise ŽP 
podporuje urychlené dokončení I. etapy Revitalizace Karlova náměstí, na které je závislá 
revitalizace parku. 

Komise ŽP souhlasí s postupem realizace Revitalizace KN II. etapa zejména za těchto 
podmínek:
a) Zvážit umístění dětského hřiště směrem od navrženého místa ke středu parku
b) Rozšířit zpevněné plochy před pomníkem Roezla
c) Zachovat občerstvení ve stávající poloze v severním cípu střední části parku.

Komise ŽP dále požaduje předložit konečný návrh studie II. etapy Revitalizace Karlova 
náměstí po zapracování připomínek odborníků a veřejnosti městské části k odsouhlasení.

Hlasování – 10:0:0 /pro:proti:zdržel se/ schváleno
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1   Špatně viditelný přechod, je třeba zlepšit bezpečnost na přechodu.  
2    Nevhodná síť cest nerespektuje cesty hlavních směrů,  

vznikají blátivé vyšlapané cesty.  
3    Bylo by dobré zastřešit průchod ze zastávky tramvaje do vstupu do metra.  

4    Parkující auta blokují chodník svým parkování, bylo by dobré je vymístit.  
5    Na přechodu projíždí auta, i když svítí chodcům zelená. 
6    Procházející si stěžují na nevyhovující propojení obou částí parků.  
7    Uživatelům parku chybí klid s lavičkami a méně auty.  

8    Cyklisté postrádají stanici pro sdílení kol.  
9    Cestujícím zde chybí přístřešek před deštěm. Doplněn v etapě IA

10    Chodci se zde cítí ohroženi při přecházení jak auty, tak i tramvají.  
11   Nevzhledná kašna působí velmi neudržovaně. 
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Co pro vás Karlovo náměstí představuje?

28 %
rušnou 

dopravní 
tepnu

38 %
příjemné místo 

s dostatkem 
zeleně 

k odpočinku 
a relaxaci

11 %
velkou 

přestupní 
stanici

1 %
nevím

5 %
něco 

jiného

17 %
zanedbaný park 

s množstvím 
zanedbaných 

zákoutí

Potřebné změny na Karlově náměstí

omezení autom. dopravy 

revitalizace a obnova zeleně

doplnění nových funkcí

změna celkové koncepce 
uspořádání

jiné
nevím

60 %

59 %

29 %

18 %

15 %

1 %

Celkový součet 
procent v grafu 
je vyšší než 100%. 
Dotázaní mohli 
vybrat i více změn 
najednou. 

Co si lidé přejí?
– lepší prostupnost
– více přechodů
– útulnější park
– klidnější dopravu

– více kulturních akcí
– kavárnu v parku 
–  větší a lepší dětské 

hřiště
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Tomáš Holub, Praha 2 

KOMENTÁŘ 

Domnívám se, že by mělo dojít k rozšíření chodníků na Karlově náměstí, a to v ústí Ječné a Žitné 
ulice, tj. mělo by dojít k ubrání jízdních pruhů pro automobily, čímž by došlo ke snížení hlukové a 
emisní zátěže z automobilů. Karlovo náměstí je perfektně dostupné MHD (cca 10 tramvajových linek, 
metro, autobusy). Praha 2 patří mezi nejhustěji osídlené oblasti v republice. Není tedy důvod 
omezovat místní obyvatele, kteří zde bydlí a platí daně, nadměrným hlukem z aut. Naopak by mělo 
dojít k posílení nabídky pro cyklodopravu, jelikož zde cyklostezky kompletně chybí.  

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Přes Karlovo náměstí prochází v současné době nenahraditelná dopravní tepna, která způsobuje 
značné problémy nejen pohybu chodců, ale i parku samotnému. Při projednávání možných úprav 
dopravy bylo dosaženo v tuto chvíli maximum možného zklidnění tak, aby nedošlo k celkovému 
ochromení dopravního systému města. V rámci návrhu jsou tak rozšiřovány chodníky, 
doplňovány povrchové přechody pro chodce, které dnes chybí a bude kompletně doplněna 
cyklistická infrastruktura pro průjezd Karlovým náměstím se širšími vazbami propojení nábřeží a 
Vinohrad. Znatelné zlepšení pro chodce může přinést nastavení telematiky s větší preferencí 
chodců. Po dokončení zkušebního provozu po otevření tunelu Blanka budou prováděny postupné 
komplexní úpravy v celoměstském systému řízení a regulace dopravy, čímž bude realizováno 
zklidňování dopravy v centru města. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Vojtěch Dostál, Praha 

KOMENTÁŘ 

Vegetace v části parku přiléhající k Faustově lékárně: Každý den jsem nucen chodit kolem této 
zanedbané keřové výsadby, pod níž neroste žádná tráva, a jen se tam povalují odpadky. V návrhu 
doporučuji nezapomenout na tuto výsadbu a dramaticky ji zredukovat (letos byly jen ořezány větve 
keřů - to nestačí, zase dorostou…), případně zasázet keře, které buď vytváří pokryv půdy nebo 
umožní, aby pod nimi rostla tráva… 

V některých městech i v Česku nyní v parcích existují místa pro grilování. Je škoda, že v konceptu 
jsem místa určená pro barbecue nenašel - vytváří skvělou příležitost pro komunitní setkávání. Člověk 
pak musí do Riegrových sadů nebo do Stromovky :-). 

Příště prosím PDF soubor s koncepcí zkomprimujte tak, aby neměl 60 MB :-) 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Řešení obvodového pláště 

Návrh koncepční studie předpokládá celkovou kultivaci obvodového porostního pláště parku 
spočívající v redukci stávajících zanedbaných křovisek a jejich doplnění o půdopokryvné dřeviny 
a lokální hnízda kvetoucích bylin. Propojení jednotlivých částí parku tak bude realizováno v 
podobě koncepce užívání vegetačních prvků a organizace prostoru, zachování průhledů a terénní 
modelace skrývající rušné ulice.  

 

Grilování v parku 

Grilování ve veřejném prostoru centra města je zakázáno předpisem a je povoleno pouze na 
několika konkrétních místech. MČ Praha 2 na svém území neuvažuje se zřizováním grilovacích 
míst. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Drahomíra Bálková, Praha 2 

KOMENTÁŘ 

V parku poblíž pomníku Karolíny Světlé se nacházel kryt, kam 14. února 1945 dopadla bomba při 
americkém náletu na Prahu. V krytu tehdy zahynulo 120 lidí. Ven z krytu tehdy vynášeli torza těl. 
Jsem si plně vědoma, že na domě VFN vedle Faustova domu se nachází pamětní deska všech obětí 
tehdejšího náletu. Přesto si myslím, že by si toto místo zasloužilo svoji zvláštní pamětní desku, která 
by mohla být poblíž pomníku spisovatelky, myslím, že si to ty lidské oběti zasluhují. Podobně se 
uctívají stopy židovských obyvatel, což je velmi krásné a lidské. Jde vlastně o podobnou záležitost, 
nevinné oběti válečných hrůz. Stačila by prostá pamětní deska, ale je jí podle mého soudu třeba. 
Jedná se o paměť národa. Stopu historie, i když v tomto případě velmi bolestné. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MČ Praha 2 umístila na budovu Nemocnice pamětní desku, která je tvořena ze střepů bomby, 
dopadlé na Karlovo náměstí. V tuto chvíli je předběžné slibovat další pamětní místo, ale věc 
může být předmětem zadání k prověření v následujících fázích, stejně jako připomenutí bohaté 
historie vývoje Karlova náměstí. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

MUDr. Dana Jiroušková, Praha Stodůlky 

KOMENTÁŘ 
1/ Zásadně nesouhlasím s preferováním chodců před automobilovou dopravou. Speciálně v oblasti 
nahuštění zdravotnických zařízení jako je Karlovo náměstí je jakékoliv ztížení možnosti dopravit 
pacienta do zařízení nevhodné. Ubližujete sociálně nejslabší části populace. Vyzkoušejte si na 
vlastní kůži jak je člověku se zdravotním problémem, kterého nemohou jeho blízcí pohodlně odvést a 
musí ho vláčet hromadnou dopravou. To co pro zdravého mladého je v klidu je pro např. 90ti letého 
problém. 
2/ Za přiměřenou úpravu považuji podzemní parkoviště v oblasti trávníků s kapacitou vyhovující 
ještě alespoň 50-80 let. Tak se zakopejte kolik pater bude potřeba. To že věční stěžovatelé, kteří 
jsou sice početně mezi obyvateli v menšině, ale jsou nejvíc slyšet, nemají rádi auta, není důvodem se 
řídit pouze jejich představami. 
MUDr. Dana Jiroušková 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Preference chodců 

1/ Na Karlově náměstí dochází k základnímu rozporu dvou uživatelských skupin: 1) lokální 
obyvatelé a reální uživatelé veřejného prostoru a parku, kteří primárně žádají zlepšení podmínek 
pro pěší pohyb, příjemný pobyt a bezpečnost, 2) motoristé, kteří Karlovo náměstí užívají čistě 
k průjezdu. Základním předpokladem je vyvážení podmínek a potřeb pro obě skupiny těchto 
uživatelů, tj. všechny druhy užívání veřejného prostoru. Obsluha stávajících zdravotnických 
zařízení bude řešením umožněna. 

 

Podzemní parkoviště 

2/ Karlovo náměstí je významným památkově chráněným krajinářským parkem celoevropského 
významu, v němž je realizace podzemního parkoviště vyloučená. MČ Praha 2 již dlouhodobě 
sleduje záměr vybudování podzemních parkovacích garáží v prostoru navazujícím na Nemocnici 
podél bývalé Jezuitské koleje v jihovýchodní části náměstí (s vyloučením zásahu prostoru parku). 
Tento záměr je se studií IPR koordinován a realizace je v budoucnu možná, bude-li v investičním 
plánu hl. m. Prahy. Zároveň se otázkou zajištění parkovacích kapacit zabývá VFN sama ve svém 
rozvojovém generelu a to na vlastních pozemcích. V investičním plánu hl. města Prahy je 
zpracováván záměr na podzemní parkoviště v této lokalitě. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Jiří Pittner, Praha 10 

KOMENTÁŘ 
Dobry den,  
nesouhlasím s úpravami, které povedou ke zhoršení dopravní dostupnosti pro automobilovou 
dopravu. Mam pocit, že v posledních letech radnice byly ovládnuty eko a cyklo lobisty, kteří za 
peníze z Bruselu chtějí z vnitřní Prahy udělat skanzen pod hesly "veřejný prostor" a "cyklodoprava". 
Nesouhlasím s těmi částmi projektu, které ubírají parkovací moznosti, jednosměrněji ulice a 
komplikuji tak objeti náměstí a uzavírají jízdní pruhy. 
Také se domnívám, že o projektech s takovýmto dopadem na dopravu by se mela dělat místní 
referenda a ne jen přijít s dotazníkem, když už je projekt hotov, financovaní připraveno a má se za 
par měsíců začít. Ale toho se asi bojíte, protože by se mohlo ukázat, ze většina tyto "eko" a "cyklo" 
motivovaná omezeni dopravy nechce. 
Zdraví, 
Jiri Pittner 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 

Na Karlově náměstí dochází k základnímu rozporu dvou uživatelských skupin: 1) lokální 
obyvatelé a reální uživatelé veřejného prostoru a parku, kteří primárně žádají zlepšení podmínek 
pro pěší pohyb, příjemný pobyt a bezpečnost, 2) motoristé, kteří Karlovo náměstí užívají čistě k 
průjezdu. Základním předpokladem je vyvážení podmínek a potřeb pro obě skupiny těchto 
uživatelů, tj. všechny druhy užívání veřejného prostoru. Základním přínosem bude doplnění 
všech chybějících povrchových přechodů pro chodce a kultivace parkovacích stání tak, aby byla 
prostoru Karlova náměstí navrácena jeho kvalita i pro jeho zranitelnější uživatele a bylo 
umožněno obnovit ztracené hodnoty vegetačních prvků a pobytových vlastností. Ve stavu 
pražské dopravy a chybějícího dopravního okruhu jsme si vědomi nemožnosti eliminace 
průjezdu, proto jsou předmětem kompromisní drobné úpravy, které zásadním způsobem 
neovlivňují dopravní systém. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Zuzana Potočková, Velké Přílepy 

KOMENTÁŘ 

Navrhuji zavedení vyhrazených jízdních pruhů pro kola a jednostopá motorová vozidla. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

V rámci dopravní koncepce Karlova náměstí navrhujeme kompletní realizaci cyklistických pruhů 
a komplexní cyklistické infrastruktury, která má přesah do celoměstského řešení, v tuto chvíli 
realizované v úseku Karlova náměstí a přilehlých ulic. Mezi IPR Praha a MČ Praha 2 je v tuto 
chvíli stále rozpor ve věci vedení cyklostezky mezi nábřežím a Vinohrady, která by měla v uličním 
prostoru adekvátní odezvu v podobě vhodných opatření pro zajištění bezpečnosti a komfortu 
pohybu cyklistů. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Josef Machan, Praha 2 

KOMENTÁŘ 
Zdravím - velmi se mi líbilo uspořádání již jednou podaného a architektonicky vypracovaného návrhu 
z minulých let, kdy architekt navrhoval sloučení obou částí parku do jednoho celku podchodem pod 
tramvajovou tratí a současně možného vstupu do metra. Přijde mi to řešení optimální vzhledem k 
velikosti a členitosti parku sloučení 2 částí v jeden celek a jako radikální řešení současné situace.  

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Ideová urbanistická soutěž, která proběhla v roce 2008, prověřila reálné mantinely a možnosti 
Karlova náměstí a otevřela diskusi o reálnosti změny celkové dopravní koncepce města, ale 
nepřinesla výsledky, které by bylo možné dále realizovat zejména z důvodu zásadních rozporů s 
památkovými hodnotami parku. Podchod pod ulicemi, který byl součástí Vámi zmiňovaného 
návrhu, byl příliš rozsáhlým zásahem a také v kolizi s archeologickým nalezištěm kaple Božího 
těla, která právě ve středu náměstí stála po dobu téměř 4 století. 

Koncepční studie předpokládá takové úpravy Karlova náměstí, které za minimálních prostředků 
vyřeší ty nejpalčivější problémy parku a jeho rozhraní, tj. pěší vazby, bezpečnost a zvýšení 
pobytové kvality povrchově, přirozeně jako na každém jiném místě ve městě, tj. takto nákladné 
řešení by v tuto chvíli nemohlo být realizovatelné ani z důvodu finanční náročnosti. Zároveň by 
se tím na dlouhou dobu potvrdilo dopravní zatížení průjezdu přes Karlovo náměstí a bylo by v 
budoucnu velmi složité dosáhnout jeho zklidnění. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Ondřej Špetla, Praha 5 

KOMENTÁŘ 
Nevím, jestli je to přímo poznámka ke koncepci, ale mám poznámku k dopravnímu uspořádání v 
jihozápadní části parku - přesněji ke křížení ulic Vyšehradská, Na Moráni, U Nemocnice a jihozápadní 
ulice Karlova náměstí. V současné době je hlavní silnice u toho křížení Karlovo náměstí - 
Vyšehradská. Můj poznatek je takový, že v ranní špičce tramvaje čekají v dlouhé řadě v ulici Na 
Moráni, než je auta jedoucí z Vyšehradské a z Karlova náměstí pustí. Myslím si, že vhodnější upravit 
tuto křižovatku tak, aby tramvaje měly přednost. Řidiči to, myslím, pochopí (sám jsem řidič). Jinak 
dobrá práce, škoda, že něco takového jako se děje k přípravě úpravy Karl. Náměstí se nedělo u 
rekonstrukce ulice Kodaňská. Nějak bych řekl, že při rekonstrukci této ulice jaksi TSK "zapomnělo" 
na Váš Manuál tvorby veřejného prostranství. Ale jen tak dál. Díky. Ondřej Špetla 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

IPR Praha se již touto otázkou zabývá a prověřuje možnosti pro úpravu křižovatky tak, aby byla 
zajištěna preference tramvajové dopravy, například změnou organizace dopravy. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Ivo Miksa, Praha 3 

KOMENTÁŘ 
1/ Zrušení parkovacích míst mezi ulicemi Žitná a Ječná povede k hledání parkování, násobnému 
objíždění náměstí a zvýšení zatížení / ucpávání. Do oblasti Karlova náměstí se jezdí autem často z 
důvodů návštěvy zdravotnických zařízení. Jako rodič tří dětí vím, že na Karlovo náměstí nejsem 
schopen jet plnou tramvají. 
 
2/ Zvýšené přechody zpomalují dopravu a snižují propustnost komunikací. Svým způsobem 
privatizují doposud dostupný veřejný prostor jen ve prospěch lidí, kteří mají "papír" na parkování, 
průjezd a podobně…. 
 
3/Po setmění se nikdo nebude chtít odvažovat do centra parku, pokud tam nebude "lidská 
infrastruktura" posilující pocit bezpečí 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Parkovací stání 

Mezi ulicemi Žitná a Ječná dochází k částečnému úbytku parkovacích míst za účelem vyvážení 
potřeb všech druhů dopravy, uvolnění prostoru chodníku zpět pro chodce a rovněž za účelem 
obnovy parkujícími automobily zničeného stromořadí. Obsluha stávajících zdravotnických 
zařízení bude řešením umožněna. Určení fyzických parkovacích stání v rámci zóny placeného 
stání je předmětem až dalších řízení k stanovení místní úpravy. MČ Praha 2 již dlouhodobě 
sleduje záměr vybudování podzemního parkování v prostoru navazujícím na Nemocnici podél 
bývalé Jezuitské koleje a rovněž v investičním plánu hl. města Prahy je zpracováván záměr na 
podzemní parkoviště v této lokalitě. 

 

Zvýšené přechody 

Zvýšené přejezdy jsou běžným prvkem sloužícím ke zvýšení bezpečnosti pro chodce a hl. m. 
Praha toto řešení preferuje. Již v I. etapě byly realizovány dva takovéto zvýšené přejezdy před 
budovou Novoměstské radnice a před budovou soudu. V plánu je zřízení zvýšeného přechodu v 
ose Malé Štěpánské pro propojení parku a Polikliniky v místě, kde dnes není příliš bezpečné 
přecházení. 

 

Noční provoz parku 

Předložená koncepční studie navrhuje umístění několika lehkých objektů pro občerstvení nejlépe 
v každé části parku tak, aby umožňovaly dostupné obsloužení uživatelů parku a zároveň sloužily 
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jako přirozený bod sociální kontroly. Jejich počet a lokalizování bude ještě předmětem jednání 
s orgány památkové péče. Vzhledem k významnému podílu počtu bytů na Karlově náměstí 
není park vhodným místem pro noční aktivity, které přirozeně generují vyšší hlučnost. MČ Praha 
2 preferuje pro povolení aktivit ve večerních a nočních hodinách náměstí a parky, kde je bydlení 
zastoupeno v menší míře. Město tedy nepreferuje noční život na Karlově náměstí. Bezpečnost 
bude zajišťovat městská policie a významnou měrou přispěje i kvalitní veřejné osvětlení. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Jan Kovanic, Praha 5 

KOMENTÁŘ 

Jiné znamená dopravní obsluha zejména přilehlých zdravotnických zařízení a zaškrcení východo-
západní dopravy ve vnitřní Praze. (Já tudy autem jezdím, jen když opravdu musím, ale když už jedu, 
tak musím. Opravdu!) 

 
Konkrétně viz článek: 
http://samanovodoupe.blogspot.cz/2015/06/zmrveny-karlak.html 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Na Karlově náměstí dochází k základnímu rozporu dvou uživatelských skupin: 1) lokální 
obyvatelé a reální uživatelé veřejného prostoru a parku, kteří primárně žádají zlepšení podmínek 
pro pěší pohyb, příjemný pobyt a bezpečnost, 2) motoristé, kteří Karlovo náměstí užívají čistě 
k průjezdu. Základním předpokladem je vyvážení podmínek a potřeb pro obě skupiny těchto 
uživatelů, tj. všechny druhy užívání veřejného prostoru. Obsluha stávajících zdravotnických 
zařízení bude řešením umožněna. 

Koncepce dopravní politiky hl. m. Prahy vychází ze zajišťování podmínek pro preferenci veřejné 
hromadné dopravy. Návrh zachovává hlavní západo-východní průjezd náměstím a obnáší pouze 
menší zdůvodněné změny v organizaci dopravy na vedlejších komunikacích, které byly 
vyhodnocovány a projednávány se všemi dotčenými orgány. 
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úpravu parametrů věrnosti podání barev, včetně scénografie a zvýšení celkového dojmu z 
večerního parku. Zkvalitnění veřejného osvětlení výraznou měrou přispěje k eliminaci sociálně-
patologických jevů v rámci parku (narkomani, prostituce,…). Osvětlení se bude plně věnovat 
dostatečný prostor v navazujících krocích. 

Omezení dopravy 

Západovýchodní propojení celoměstského systému dopravy je natolik významné, že jeho 
významnější omezení nelze v nejbližší době uplatnit. Při projednávání možných úprav dopravy 
bylo dosaženo v tuto chvíli maximum možného zklidnění tak, aby nedošlo k celkovému 
ochromení dopravního systému města. V rámci návrhu jsou tak rozšiřovány chodníky, 
doplňovány povrchové přechody pro chodce, které dnes chybí a bude kompletně doplněna 
cyklistická infrastruktura pro průjezd Karlovým náměstím se širšími vazbami propojení nábřeží a 
Vinohrad. Se snížením počtu jízdních pruhů v Žitné ulici se však počítá. Se zvýšenými prahy bylo 
původně počítáno, musely být však odstraněny na požadavek IZS pro bezpečný a rychlý průjezd k 
Nemocnici. Znatelné zlepšení pro chodce přinese nastavení telematiky s preferencí chodců. Po 
dokončení zkušebního provozu po otevření tunelu Blanka budou prováděny pomalé komplexní 
úpravy v celoměstském systému, čímž bude realizováno postupné zklidnění dopravy v centru 
města. 

Restaurační předzahrádky 

Koncepční studie předpokládala podporu předzahrádek redukcí parkovacích stání podél budov, 
což se v průběhu projednávání ukázalo nerealizovatelným.  Zkvalitnění podmínek pro 
předzahrádky však přispěje alespoň částečné zklidnění dopravy v podobě změny průjezdnosti 
Karlova náměstí na jednosměrný průjezd a celkové zúžení dopravního prostoru úseku mezi 
ulicemi Vodičkova – Ječná. Předzahrádky je nutno realizovat dle vyhlášky památkové péče. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Ondřej Peterka, Ivana Alda, Praha 2 

KOMENTÁŘ 
Odstranit nevzhlednou stavbu kavárny – cukrárny Amarilis a tuto část parku ponechat prostupnou. 
 
Kultivace parku – omezit nízké porosty v parku, vyčistit nebezpečná zákoutí, vysazená vegetace by 
měla přispět k tomu, aby byl park prostupný a vzdušný; jednotlivé části parku by měly být 
propojeny. V parku by mělo být instalováno osvětlení. 
 
Omezení dopravy 
- snížit počet jízdních pruhů v Žitné ulici na dva pruhy; 
- omezit rychlost na 30 km/h na Karlově náměstí v úseku mezi ul. Žitnou a ul. Vodičkovou a 
instalovat zde zpomalovací prahy, které přinutí řidiče k pomalé jízdě. 
Průchodnost přes KN – doplnit povrchové přechody. 
 
Podporovat restaurační zahrádky podél budov na KN. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Odstranění kavárny 

Stavba kavárny - bývalých záchodků - je dočasnou stavbou. Koncepční studie navrhuje umístění 
několika lehkých objektů pro občerstvení nejlépe v každé části parku tak, aby umožňovaly 
dostupné obsloužení uživatelů parku a zároveň sloužily jako přirozený bod sociální kontroly. 
Vzhledem k tomu, že park podléhá památkové ochraně a stávající objekt je nyní jediným 
zařízením, ve kterém lze za současné situace provozovat občerstvení v rámci parku, bude o 
výsledné podobě a případném odstranění, či úpravách této budovy nadále jednáno. 

Kultivace parku 

Návrh koncepční studie předpokládá celkovou kultivaci obvodového porostního pláště parku 
spočívající v redukci stávajících zanedbaných křovin a jejich doplnění o půdopokryvné dřeviny a 
lokální hnízda kvetoucích bylin. Propojení jednotlivých částí parku tak bude realizováno v 
podobě koncepce užívání vegetačních prvků a organizace prostoru, zachování průhledů a terénní 
modelace skrývající rušné ulice. Fyzické propojení je natolik složitá záležitost, vyžadující 
celoměstské řešení dopravy, což není v silách konkrétního projektu, ale lze o něm uvažovat v 
rámci dlouhodobějšího horizontu v návaznosti na celkové zklidňování dopravy v centru města. 
Alespoň částečné zlepšení tak v tuto chvíli poskytne obnovení povrchových přechodů. 

Současný stav veřejného osvětlení parku neodpovídá jeho významu a zejména potřebám z 
hlediska bezpečnosti. Koncepční studie navrhuje v dalších fázích řešit zvýšení hladiny osvětlení, 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Doc. Dr. Jiří Vaněk, CSc., Praha 2 

KOMENTÁŘ 

Dobrý den,  

vážení navrhovatelé, projektanti a rozhodčí, vítám návrhy na revitalizaci Karlova náměstí, pokud pod 
tím pojmem rozumíme vylepšení stávajícího stavu za předpokladu, že žádný strom, který tu dnes 
stojí, nebude obětován. Teoretické rozvržení zón, jak je inzerujete, vypadá zajímavě a příznivě. Jen 
moc prosím, nelikvidujte stromy. Zúčastnil jsem se před řadou let jednání, kdy hrozilo plošné 
pokácení zdravého porostu kvůli jednomu klasicistnímu projektu nově zasázených a v řadách 
sestavených nových stromků. Proboha nic takového! V předkládaném návrhu vyvstává mj. otázka, jak 
chcete vyřešit prostor před kostelem sv. Ignáce. Podle fotodokumentace na panelech je tam prázdný 
prostor, což by znamenalo, že stávající stromy by byly odstraněny. Měli bychom tohle dělat jako 
Finové nebo Japonci, kteří případně raději obstoupí svou inovací strom, než by jej porazili. Tak, jak 
je nyní Karlovo náměstí na způsob anglického parku s volně rozesetými stromy, to je nejlepší; jen 
třeba využít možností přidat ještě stromy nové, kde by podle nynějších představ o zónách mohly být, 
ale nekácet ty nynější. Nevěřím, že by z nich některé byly nezdravé. Mám ještě doma fascikl kopií 
dendrologické analýzy z Ústavu ochrany přírody z těch minulých dob a vím, že podle nich nebyly 
předpoklady pro kácení a tolik času od té doby vzhledem k životnosti stromů neuplynulo. Osud 
Karlova náměstí mi vskutku leží na srdci více než jiné pražské regiony, neboť poblíž bydlím již 40 let 
a každý den tudy přinejmenším procházím. To jen pro vysvětlení zaujatosti, již zde projevuji.  
Děkuje a zdraví doc. dr. Jiří Vaněk, CSc. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Koncepční studie předpokládá maximální možné zachování vzrostlých stromů, z tohoto pohledu 
byly i trasovány všechny upravované cesty a pobytové plochy. Kompozice původní výsadby na KN 
(až 150 druhů) jsou významnou hodnotou tohoto parku a jsou respektovány. Aktuálně 
zpracovaný dendrologický průzkum však potvrdil skutečnost, že původní dřevinná kostra parku z 
původního založení před více než 120 lety dožívá. Zejména vzrostlé Jerlíny v porostech, 
problematické jsou také některé krátkověké pajasany, které rychle stárnou a jejich kosterní větve 
staticky selhávají. Vysoká zátěž parku - zejména sešlapávání obvodového valu vedl také ke 
snížené vitalitě a zhoršenému zdravotního stavu zde rostoucích dřevin.  Některé stromy tak 
budou muset být odstraněny, aby uvolnily prostor novým výsadbám. Před prováděním jakéhokoli 
kácení může MČ učinit vlastní nezávislý průzkum jeho nezbytnosti. 

Při práci na Koncepční studii se ukázal jako jeden z hlavních kritérií způsob a financování péče a 
údržby parku. Jakkoli vysoká investice do revitalizace parku bude finálně záviset na způsobu 
jeho následné správy a údržby. Navrhujeme tedy zvýšit kvalitu péče o vegetaci v parku, což 
znamená, za předpokladu zachování Thomayerovy koncepce, vyšší potřebné náklady a odbornou 
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způsobilost firem, které práce provádí. Jako jedno z opatření navrhujeme zřízení odborného 
správce parku, který za kvalitní péči o park bude zodpovídat. 

Předprostor kostela sv. Ignáce bude prověřován v dalších fázích celkového procesu. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Pavel Chabr, Praha 10 

KOMENTÁŘ 

Ponechat Thomayerovu podobu parku. 

Zachovat Thomayerovo rozmístění chodníků.   
Ponechat asfaltovou plochu, neinstalovat žádné dláždění - asfalt je lepší pro vozíčkáře, lépe se 
udržuje.   
Nedělat nový asfalt, staré chodníky jsou v dobrém stavu - bylo by to vyhazování peněz. 
Přes východní část parku vybudovat oficiální asfaltový chodník v místě, kudy vede přes trávník 
nelegální zkratka. Zlegalizovat tuto zkratku, protože lidi nepřevychováme, aby si nezkracovali cestu. 
Nezřizovat podzemní průchod pod Ječnou ani Žitnou ulicí. 
Oplotit celý park, aby se zamezilo chození zkratkami mimo chodníky. 
Park v nočních hodinách uzavírat. 
Nebudovat další nesmyslné zídky kolem parku (sedět se na nich nedá, protože po nich lidé chodí a 
povrch je znečištěn). 
Zamezit přístup pro psy na trávníky a do květinových záhonů. 
Zřídit hlídače parku, kteří by byli oprávněni vybírat pokuty za porušování pravidel soužití. 
Nezřizovat žádné kavárny - ani pod zemí, ani na povrchu. 
Veškeré stromy, i ty staré ponechat, nevysekávat jim větve.  Neseřezávat každoročně keře, hlavně ne 
ty na okraji parku - ponechávat hustou a vysokou keřovou clonu proti prachu a rámusu z ulic. 
Nezřizovat automatické zavlažování. 
Zřídit přechody pro chodce přes Ječnou u kostela sv. Ignáce a ve všech směrech u vchodu do metra.  
Nutit lidi, aby užívali podchody, a nechat jezdit horem auta, je pro chodce nedůstojné. 
Omezit provoz aut zredukováním na jeden pruh každým směrem. Druhý pruh ponechat jen pro 
sanitky, hasiče a pro kola. 
Omezit počet parkujících aut.  Žádné příčné parkování - neboť zužuje chodníky. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Thomayerova koncepce parku 

Koncepční studie počítá s maximálním zachováním Thomayerovy koncepce, včetně jím užívaných 
základních principů, které formují celkovou podobu parku. Vzhledem k současným požadavkům, 
které jsou na park kladeny, je však nutné zejména jeho cestní síť drobnými úpravami trasování 
tak, aby nedocházelo ke křížení hodnotných vegetačních ploch, které tak mohou zůstat 
zachovány pro pobytové užívání, ke kterému by měl park prvotně sloužit. 
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Podzemní průchod mezi Žitnou a Ječnou 

Nesouvisí se studií.  Podchod pod ulicemi, který byl součástí návrhu z ideové urbanistické 
soutěže v roce 2008, nebyl odsouhlasen orgány památkové péče přesto, že bylo navrženo 
zachování a zpřístupnění nálezů v místě kaple Božího těla, která právě ve středu náměstí stála po 
dobu téměř 4 století. 

Oplocení parku 

Oplocení parku bylo v rámci studie prověřováno se závěrem, že není kompatibilní s původní 
koncepcí parku, složitým terénem (převýšení je 12m!), osovým průhledem skrz všechny části 
parku a stávajícími otevřenými nárožími se vstupy do metra. Soudobá životní modalita a celkový 
provoz frekventovaného místa parku s mnoha směry pohybu vyžaduje otevřenost a prostupnost 
parku. Z toho důvodu navrhujeme pouze lokální nízké ochranné oplocení obvodových plášťů pro 
zamezení vstupu do vegetace. 

Volné pobíhání psů 

Park na Karlově náměstí nebude určen k volnému pobíhání psů, prioritou jeho užívání je 
pobytovost pro návštěvníky. 

Správce parku 

MČ Praha 2 kromě správy parku zajišťuje ochranku, na kterou se můžete obracet již nyní. Platný 
právní řád však neumožňuje sankcionování přestupků správcem ani ochrankou na místě. To je 
možno jen cestou úzké spolupráce s městskou policií, která je již praktikována nyní. 

Zachování stromů 

Koncepční studie předpokládá maximální možné zachování vzrostlých stromů, z tohoto pohledu 
byly i trasovány všechny upravované cesty a pobytové plochy. Kompozice původní výsadby na KN 
(až 150 druhů) jsou významnou hodnotou tohoto parku a jsou respektovány. Aktuálně 
zpracovaný dendrologický průzkum však potvrdil skutečnost, že původní dřevinná kostra parku z 
původního založení před více než 120 lety dožívá. Zejména vzrostlé Jerlíny v porostech, 
problematické jsou také některé krátkověké pajasany, které rychle stárnou a jejich kosterní větve 
staticky selhávají. Vysoká zátěž parku - zejména sešlapávání obvodového valu vedl také ke 
snížené vitalitě a zhoršenému zdravotního stavu zde rostoucích dřevin.  Některé stromy tak 
budou muset být odstraněny, aby uvolnily prostor novým výsadbám. Před prováděním jakéhokoli 
kácení může MČ učinit vlastní nezávislý průzkum jeho nezbytnosti. 

Při práci na Koncepční studii se ukázal jako jeden z hlavních kritérií způsob a financování péče a 
údržby parku. Jakkoli vysoká investice do revitalizace parku bude finálně záviset na způsobu 
jeho následné správy a údržby. Navrhujeme tedy zvýšit kvalitu péče o vegetaci v parku, což 
znamená, za předpokladu zachování Thomayerovy koncepce, vyšší potřebné náklady a odbornou 
způsobilost firem, které práce provádí. Jako jedno z opatření navrhujeme zřízení odborného 
správce parku, který za kvalitní péči o park bude zodpovídat. 

Automatické zavlažování 

Výstavba kolektorů a tunelů metra způsobila ztrátu podzemní vody a přirozené zemní vlhkosti. 
Automatické zavlažování trávníků je v současném stavu nutností, zejména z důvodu velmi vysoké 
zátěže parku. Navrhujeme však, aby park byl řešen koncepčně jako celek, včetně zvýšení 
přirozeného zasakování a dobré volby rostlinného materiálu. Finální rozhodnutí však bude muset 
být řečeno v navazujících fázích projektu. 
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Mobiliář 

Řešení mobiliáře bude předmětem navazující fáze krajinářsko-architektonického návrhu. 
Vybavení parku by mělo odpovídat jeho významu a mělo by také sloužit jeho kvalitnímu užívání a 
obytnosti celkového prostoru. V tuto chvíli hl. m. preferuje lavičky s opatřením proti polehávání 
bezdomovců, MČ upozorňuje na nutný souhlas orgánů památkové péče. 

Sportoviště 

Koncepční studie nepředpokládá zřízení žádných sportovišť, pouze je prověřováno přemístění a 
částečné zvětšení plochy dětského hřiště v jižní části parku. 

Kašny a vodní prvky 

Koncepce řešení kašen jako aktivního prvku je žádoucí, je však nutné ji prověřit s ohledem na 
možnosti správy a údržby i památkovou ochranu parku - jedná se o historický prvek, jehož vznik 
je starší než samotný Thomayerův park. Chemická úprava vody je nutná z hlediska hygienických 
požadavků. Pítka budou předmětem zadání pro následující fázi návrhu. 

Veřejné osvětlení 

Současný stav veřejného osvětlení parku neodpovídá jeho významu a zejména potřebám z 
hlediska bezpečnosti. Koncepční studie navrhuje v dalších fázích řešit zvýšení jeho hladiny a 
úpravu barevného podání, včetně scénografie celkového dojmu z večerního parku. Zkvalitnění 
veřejného osvětlení výraznou měrou přispěje k eliminaci sociálně-patologických jevů v rámci 
parku (narkomani, prostituce,…). Osvětlení musí být instalováno s ohledem na nezhoršení kvality 
bydlení v okolních objektech. 

Pohyb na Karlově náměstí 

Základním předpokladem je vyvážení podmínek a potřeb pro všechny druhy užívání veřejného 
prostoru. Základním přínosem bude doplnění všech chybějících povrchových přechodů pro 
chodce a kultivace parkovacích stání tak, aby byla prostoru Karlova náměstí navrácena jeho 
kvalita i pro jeho zranitelnější uživatele. Západovýchodní propojení celoměstského systému 
dopravy je však natolik významné, že jeho významnější omezení nelze v nejbližší době uplatnit. 
Při projednávání možných úprav dopravy bylo dosaženo v tuto chvíli maximum možného 
zklidnění tak, aby nedošlo k celkovému ochromení dopravního systému města. V rámci návrhu 
jsou tak rozšiřovány chodníky, doplňovány povrchové přechody pro chodce, které dnes chybí a 
bude kompletně doplněna cyklistická infrastruktura pro průjezd Karlovým náměstím se širšími 
vazbami propojení nábřeží a Vinohrad. Se snížením počtu jízdních pruhů se počítá v Žitné ulici, 
ovšem na 2 průběžné jízdní pruhy. Snížení počtů pruhů na jeden není v současné době reálné. 
Znatelné zlepšení pro chodce přinese nastavení telematiky s preferencí chodců. Po dokončení 
zkušebního provozu po otevření tunelu Blanka budou prováděny postupné komplexní úpravy 
v celoměstském systému řízení a regulace dopravy, čímž bude realizováno zklidnění dopravy 
v centru města. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Michal, Martin a Alena Křížovi, Praha 2 

KOMENTÁŘ 
Dobrý den, 
  
Dříve než bude jednání  27 července 2015 v 16 hod na Vašem úřadě, kam jsme byli dopisem pozvání 
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 Žádám odpovědné, aby se nad výsadbou zamysleli opravdu důkladně a doplnili postupně kvetoucí 
keře ve skupinách, třeba i s trny, aby zde neleželi bezdomovci a narkomani  - raději v hustší  nižší 
výsadbě. 
Dále upozorňuji, že sice bylo  po délce v první fázi  - zhotovena  betonová –pískovcem obložená zídka 
možná k sezení, ale  lidé běhají  zde stále po celé  
Délce mezi keři a stromy na západní část většinou k stanici a Metru. Tím došlo k značnému znečištění 
a celé to v současné době nevypadá dobře. 
Proto navrhuji  za zídku  výsadbu keře v rozestupu cca 60 cm neopadavé, stálezelené, které  dodám 
ve fotu, bude-li zájem.  Prohlubeň za zídkou  
Způsobuje,  že lidé odhazují tam odpadky.  I když poměrně často  dochází k vyfoukání prostoru to, 
ale má další negativa – viz  další bod. 
 
4. Životní prostředí. 
Musím sdělit, že z hlediska prašnosti se situace na Karlově náměstí značně zhoršila bílá, okna musíte 
mýt  cca 1x měsíčně, může být způsoben: 
1/ častou opravou  tramvajové části Křižovatky  - Na Moráni  - PDP – stále  maže, stále svařuje, stále 
brousí, kdy prach se zvedá až do 6 patra. 
2/ v zimním období zcela viditelné černé popílkové části – možná z vytápění nemocnice Karlovo 
náměstí  - podle druhu spalování???? 
3/ Minimálně  -  5x již byl čištěn park Karlovo náměstí  od listí, dokonce i červnu. Bohužel dříve 
nastoupili více lidí a hrabali na cesty, odkud se odváželo. 
  Nyní přistoupili  cca 2 lidé, nebo 1 a ten  vždy velký úsek fukarem sfoukává na kopici, kterou pak 
naloží.  Tento způsob výří prach zcela neprůchozí do  
   vzdálenosti i 5-10m , jeho následek ve výšce je znát i  na střeše domu.  
  
5. Cyklostezka. 
Je pro nás zcela nepochopitelné budování cyklostezky v ulici Žitná, kudy se vracíme stále domů: 
Napojení z dálnice / pominu, že celá dálnice je problém/  Když jedete  z Mírového náměstí přes 
semafory a konečně se dostanete do části sjíždění, je velký 
Problém ohlídat přechod a vyjíždějící parkující auta. Stále je ucpané a přeplněné, často si musíte 
pomoci odbočením vlevo Štěpánskou.  
Mám za to, že i smog je v této ulici oproti  situaci, kdy zde ještě jezdila městská doprava na M. N je o 
500% horší.  Z hlediska dýchání cyklisty je snad nejhorší 
Co pro něj můžeme udělat. Naše  představa by byla, raději rozšířit při zrušení  jedné strany 
parkování průjezdnost na Karlovo nám a tím bezpečnost. 
A pro cyklisti zvolit  trasu kolem nemocnice, podchody pod dálnicemi u urologické kliniky – tam na 
Mírové náměstí.  Věřím, že  odpovědní za dopravu 
vyřeší. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Dopravní řešení 

Řešení dopravy bylo dlouhodobě konzultováno jak s MČ P2, tak s ODA MHMP, výsledkem je 
předložený návrh, který představuje zklidnění dopravního průjezdu přes Karlovo náměstí. V 
současné době je v tomto místě průjezd zakázán, tudíž by průjezd neměl být využíván k objezdu 
bloku, či příjezdu k Nemocnici, ale pouze pro příjezd na parkoviště. 
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Předprostor kostela 

Zvětšení plochy je motivováno zejména vytvořením důstojného předprostoru kostela. Stromy 
byly v minulosti odstraněny z důvodu jejich velmi špatného zdravotního stavu. Rozšířenou 
plochu je plánováno osadit novým stromem, který bude poskytovat stín a příjemné prostředí s 
pohledem na kostel. 

Schodiště v západní části 

Pěší propojení mezi zastávkou tramvaje a Nemocnicí je velmi žádanou vazbou, jež byla 
vyhodnocena jako vhodná k doplnění, zejména z důvodu pozitivních dopadů na zachování a 
obnovu pobytových ploch uvnitř parku. Samotná šířka schodiště byla navržena s ohledem na 
celkovou koncepci jednotlivých ploch parku a směrů pohybu, bude však předmětem dalšího 
prověřování v navazujících fázích návrhu i z hlediska Vámi uváděných důvodů. Oproti 
prezentovaným vizualizacím je však již nyní výrazně zkrácena. 

Vegetační úpravy 

Původní Thomayerův koncept parku využíval celé škály keřů s kvetením rozloženým během roku. 
Šeříky byly například původně roubovány, změnou způsobu péče a údržby přibližně po roce 
1960, tyto jemné nuance zanikly. Z šeříků se zachovaly většinou původní expanzivní podnože, 
které se rozšířili na úkor ostatních keřů.  Koncepční studie předpokládá významné snížení počtu 
keřů v porostech kvůli lepší přehlednosti, doplnění o vyšší solitérní keře, které budou pohledné a 
výsadbu půdopokryvnými bylinami a hnízdy kvetoucích trvalek. 

Sedací zídka 

Současný stav prostoru za zídkou byl způsoben nevhodně zvoleným technickým řešením a 
nepochopením základních principů Thomayerovy koncepce tvarování obvodových valů. V rámci 
Koncepční studie navrhujeme opatření, která povedou k obnovení původní modelace terénu 
obvodového valu spolu s nakypřením zeminy tak, aby bylo zajištěno provzdušnění a lepší 
vláhové podmínky pro kořeny stromů i keřů. Tímto opatřením bude vyřešen i prostor za sedacími 
zídkami. Společně s celkovou obnovou obvodového pláště tak dojde k celkové kultivaci tohoto 
prostoru. 

Životní prostředí 

Prašnost na Karlově náměstí je pravděpodobně způsobena mnoha různými faktory vysokou 
dopravní zátěží počínaje a způsobem údržby parku a chodníků konče. Opravy tramvajové tratě 
jsou bohužel nepříjemné, ale zároveň nevyhnutelné. Koncepční studie Karlova náměstí tento 
problém nemůže vyřešit. Způsob péče a úklidu parku však bude předmětem dalších doporučení 
pro plán péče, který bude vypracován v rámci navazujících prací na návrhu revitalizace parku. 

Cyklistická opatření 

Vedení cyklotrasy vychází z platného Cyklogenerelu hlavního města Prahy z roku 2010, který 
předpokládá obousměrný provoz cyklistů v ulici Žitné. Navrhovaný provoz v samostatném 
odděleném pruhu v ulici Žitné přinese vyšší bezpečnost cyklistům, kteří budou chráněni 
parkujícími automobily a nejedou v koloně společně s ostatními automobily. Díky 
automobilovému provozu směrem s kopce přináší tento směr i jízdu v prostředí s nižšími 
emisemi, než např. v Ječné ulici, kde je v současné době problematický zejména s ohledem na 
neustálé kolony stojících automobilů, mezi kterými cyklista nemá možnost projet, případně 
rychle projíždějící automobily v zelené vlně, a také kvůli velmi složitému a nebezpečnému 
průjezdu křižovatkou Resslova od Spálené. Cyklista tak volí raději jízdu po chodníku, kde 
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dochází ke střetům s chodci. 
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způsobilost firem, které práce provádí. Jako jedno z opatření navrhujeme zřízení odborného 
správce parku, který za kvalitní péči o park bude zodpovídat. 

Obnova stromořadí 

Celková obnova stromořadí na východní hraně parku je součástí záměru II. etapy. Již v první 
etapě dojde k vymístění parkujících automobilů z chodníku a kořenové zóny stromů do vozovky, 
v následující etapě by mělo dojít k celkové obnově stromořadí. 

Bezpečnost chodců 

Základním předpokladem návrhu je vyvážení podmínek a potřeb pro všechny druhy užívání 
veřejného prostoru. Základním přínosem bude doplnění všech chybějících povrchových přechodů 
pro chodce a kultivace parkovacích stání tak, aby byla prostoru Karlova náměstí navrácena jeho 
kvalita i pro jeho zranitelnější uživatele. 

V rámci revitalizace bude zřízeno celkem 5 zvýšených přechodů pro chodce, které budou 
znamenat jasnou preferenci a zvýšení bezpečnosti chodců. Jedním ze zvýšených přechodů je 
Vámi zmiňovaná vazba z parku do Malé Štěpánské, resp. Polikliniky. Dojde tak k zúžení vozovky 
na úplné minimum. 

Mobiliář 

Řešení mobiliáře bude předmětem navazující fáze krajinářsko-architektonického návrhu. 
Požadavek na kvalitní koše pro tříděný odpad bude zapracován do zadání následujících fází. 
Hlavní město Praha bude podporovat technologie inteligentních košů, které hlásí stav svého 
naplnění, čímž je snížena potřeba dopravní obsluhy z hlediska jejich vyvážení 

Trhy na Karlově náměstí 

MČ Praha 2 nepodporuje vznik trhů na Karlově náměstí, protože území Prahy 2 disponuje dalšími 
plochami, kde se tyto akce pořádají (např. blízké Palackého náměstí, Tylovo náměstí a náplavka 
Rašínova nábřeží). Vegetační složky parku a zachování jeho celistvosti a celkové koncepce bylo 
vyhodnoceno jako významná hodnota, kterou je nutno zachovat a chránit. Pro případné 
společenské akce je možné uvažovat severní část parku v bezprostřední návaznosti na 
Novoměstskou radnici, jednorázové akce jsou možné již dnes po domluvě s OŽP Prahy 2. 
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VYPOŘÁDÁNÍ KOMENTÁŘŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHU 
KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ 

JMÉNO 

Štěpánka Collins, Praha 2 

KOMENTÁŘ 

1/ Prosím o maximální zachování rozrostlé vegetace (stromů) = ať se nic nekácí, krásné vzrostlé 
stromy jsou plíce KN. Smysl by mělo spíše odstranit křoviny, do kterých chodí bezdomovci, feťáci a 
prostitutky, a nahradit je trávníkem či květinovými záhony.  

 
2/ Dále prosím buď o výsadbu nových stromků v zóně placeného stání, kde dříve stromy byly, anebo 
o zabetonování vymletých a rozbahněných úseků (2 místa) 
 
3/ Prosím o zajištění větší bezpečnosti přechodu pro chodce z parku směrem do Malé Štěpánské: 1) 
přidat retardéry pro zpomalení projíždějících aut 2) zamezení možnosti parkování aut přímo na 
vstupu na přechod směrem od parku např. při využití sloupků. 
 
4/ Věřím, že nové modernější lavičky by jistě pozvedly vzhled parku. Také by bylo vhodné navýšit 
počet odpadkových košů a zavést samostatné koše na třídění plastu (hodně zde návštěvníci vyhazují 
prázdné plastové lahve). 
 
5/ Bylo by krásné, kdyby se i na KN mohly konat farmářské a vánoční trhy. Tj. zakomponovat do 
prostoru pro konání veřejných i tuto myšlenku. 

REAKCE PRACOVNÍ SKUPINY 
 

Zachování stromů a úprava obvodového pláště 

Koncepční studie předpokládá maximální možné zachování vzrostlých stromů, z tohoto pohledu 
byly i trasovány všechny upravované cesty a pobytové plochy. Kompozice původní výsadby na KN 
(až 150 druhů) jsou významnou hodnotou tohoto parku a jsou respektovány. Aktuálně 
zpracovaný dendrologický průzkum však potvrdil skutečnost, že původní dřevinná kostra parku z 
původního založení před více než 120 lety dožívá. Zejména vzrostlé Jerlíny v porostech, 
problematické jsou také některé krátkověké pajasany, které rychle stárnou a jejich kosterní větve 
staticky selhávají. Vysoká zátěž parku - zejména sešlapávání obvodového valu vedl také ke 
snížené vitalitě a zhoršenému zdravotního stavu zde rostoucích dřevin.  Některé stromy tak 
budou muset být odstraněny, aby uvolnily prostor novým výsadbám. Před prováděním jakéhokoli 
kácení může MČ učinit vlastní nezávislý průzkum jeho nezbytnosti. 

Při práci na Koncepční studii se ukázal jako jeden z hlavních kritérií způsob a financování péče a 
údržby parku. Jakkoli vysoká investice do revitalizace parku bude finálně záviset na způsobu 
jeho následné správy a údržby. Navrhujeme tedy zvýšit kvalitu péče o vegetaci v parku, což 
znamená, za předpokladu zachování Thomayerovy koncepce, vyšší potřebné náklady a odbornou 
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Dendrologický průzkum Karlova náměstí v

Kompoziční plochy 

Pro další zpracování byl park rozdělen do menších jednotek 
byly na základě převažující funkce rozděleny do pěti kategorií (viz obrázek)

1) Plochy obvodového pláště (izolační funkce): A, B, C, H, L, M, O, R, U
2) Plochy hlavního průhledu (pobytová): D, E, F, G, I, N, T, V
3) Plochy hlavního parteru (reprezentativní): P, Q, S 
4) Plochy uličního stromořadí: J 
5) Plochy smíšené funkce: K 

V těchto plochách byly vyhodnoceny dřevinné vegetační prvky 
skupiny a pařezy. Bylinné vegetační prvky a záhony růží byly zaznamenány pouze v
výstupu. 

Mapový výstup byl vytvořen na základě geodetického zaměření provedeného firmou GK Fencl 
Erbe s.r.o., 28. Pluku 30, Praha 10. Data poskytnutá ve formátu DWG byla převedena a dále 
zpracovávána v programu QGIS (3), v souřadnicovém systému S

Plochy J a K nebyly součástí geodetického zaměření – lokalizace jednotlivých prvků byla pouze 
odhadována na základě ortofotomapy. Pro následnou práci v
doměření! 

  

Průvodní a technická zpráva 
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eny dřevinné vegetační prvky – jednotlivé stromy, keřové 
skupiny a pařezy. Bylinné vegetační prvky a záhony růží byly zaznamenány pouze v mapovém 

Mapový výstup byl vytvořen na základě geodetického zaměření provedeného firmou GK Fencl & 
. Data poskytnutá ve formátu DWG byla převedena a dále 

v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:102067).  

lokalizace jednotlivých prvků byla pouze 
hadována na základě ortofotomapy. Pro následnou práci v těchto plochách je nutné jejich 

Průvodní a technická zpráva 
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Obzvláště ve stromořadí lemujícím východní část parku je však několik jedinců, kteří vykazují kromě biomechanické vitality také výrazně zhoršenou vitalitu 
fyziologickou a které akutně ohrožují provozní bezpečnost - z těchto důvodů je u nich doporučeno kácení. 

Významnou složkou parku jsou také javory. Javor mléč tvoří jak kosterní tak výplňovou složku obvodových porostů i součást skupin stromů ve vnitřních 
plochách parku, klan je převážně výplňovou dřevinou obvodového pláště. Ačkoli se jedná o relativně adaptabilní dřeviny, vykazují na Karlově náměstí často 
příznaky zhoršené vitality (omezené přírustky, malý vzrůst, špatné hojení ran apod.).  Javor, obzvláště mléč, ačkoli je dobře kompartmentalizující dřevinou, 
velmi špatně reaguje na výrazné ztráty asimilačního aparátu, proto jeho stabilizace výraznou redukcí koruny mnohdy nebývá úspěšná (jako např u č. 42).  

Další z hojně zastoupených dřevin je jírovec. Mladé jírovce tvoří základ porostu v ploše A a výplňovou dřevinou jsou v ploše B. Jírovec má měkké dřevo, ve 
stáří snadno podléhající rozpadu v důsledku napadení dřevokaznými houbami, v předmětných plochách jsou však mladí jedinci s relativně dlouhou 
perspektivou. Problémem do budoucna může být tlakové větvení na bázi u několika jedinců. Estetické působení jírovců mnohdy narušuje uspíšený opad listů 
v důsledku působení parazita – klíněnky jírovcové. Prevencí proti tomuto napadení je důsledné odstraňování spadaného listí, případně chemický postřik. 

V obvodovém plášti je také zastoupeno několik pajasanů žláznatých – jedná se o velmi rychle rostoucí dřevinu s křehkým dřevem, proto je u pajasanů na 
místě určitá míra obezřetnosti. Čas, kdy může docházet k lámání kosterních větví v důsledku stáří je ve věku okolo 40-60 let. 

Naopak v množství jednotlivých kusů se na ploše vyskytuje několik dendrologických zajímavostí  - např. Ginkgo biloba, Aesculus pavia, Pterocarya 
fraxinifolia, Koelreuteria paniculata, Gymnocladus dioicus, Quercus macrocarpa.  

 

  

142



Průvodní a technická zpráva 

Dendrologický průzkum Karlova náměstí v Praze            16 

Zhodnocení stávajícího stavu 
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Celkové hodnocení parku 
 

Druhové složení 
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Stáří dřevin 
V rámci metodiky hodnocení nebylo stáří dřevin zahrnuto, jelikož jeho odhadování v terénu je bez studia historických materiálů zatíženo velkou odchylkou.  

Z porovnání archivních fotografií je však patrné, že dřeviny v obvodovém plášti mohou pocházet již z předthomayerovské éry parku . Na fotografii z přelomu 
století jsou patrné již vzrostlé stromy. To může být jedním z faktorů objasňujících příčinu výrazně horšího stavu porostního pláště oproti vnitřním partiím 
parku. Zároveň může být potvrzením této domněnky to, že některé ze starých dřevin působí jako přihrnuté (byly dotčeny terénní modelací při zakládání 
parku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativní vlastnosti dřevin a stávající péče 
 

Většina dřevin v ploše je ve věku dospělých jedinců, problémem je jednak přechod některých do raného stadia odumírání koruny (senescence) a také 
„předčasné stárnutí“ vlivem zhoršené vitality. Jelikož se jedná o historický park, je nutné přijmout opatření k udržení kompozice parku tj. průběžné 
nahrazování vybraných jedinců tak, aby nedošlo k náhlému výpadku velké části kosterních dřevin.  

V současnosti je praktikován přístup nahrazování jedinců kus za kus (odpovídající principům památkové péče). Některé nové výsadby jsou však poškozené 
vandalismem, případně nedostatkem péče, že neposkytují plnohodnotnou náhradu za odstraněné jedince.  

Karlovo náměstí na historických fotografiích z let 1866, 1881 a 1900. (7) 
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Vitalita dřevin v ploše je relativně obstojná s přihlédnutím k extrémním vlivům prostředí (provozní zátěž, městské podmínky). U obzvláště hodnotných 
jedinců je možné uvažovat o postupech směřujících k zlepšení vitality jako je částečná výměna půdy, případně injektáž mykorhizních přípravků, ruku v ruce 
s tím však musí jít především eliminace nepříznivých faktorů prostředí, především zabránění zhutnění půdy. 

Z hlediska údržby je patrné, že se jedná o intenzivně udržovanou plochu. Zvyšující se stáří dřevin v parku přináší zvýšenou míru rizika pro provozní 
bezpečnost, která je důsledně kompenzována prováděním stabilizačních zásahů.  

V devadesátých letech zde byly také prováděny jedny z prvních „konzervačních opatření na stromech“ v našich podmínkách. Ačkoli se později trend dlabání 
dutin a jejich zatírání ukázal jako neúčinný a dnes se již od něj ustoupilo (také s posunem vnímání stromů v širších ekologických souvislostech), jsou tyto 
zásahy na stromech stále patrné.  

 

Přehled jednotlivých ploch 
 

kategorie porostu 
plochy 

obvodového 
pláště 

A B C H L M O R U Plochy hlavního 
průhledu D E F G I N T V 

Plochy 
hlavního 
parteru 

P Q S Plochy uličního 
stromořadí J 

Plochy 
smíšené 
funkce 

K Celkem 

Celkový počet dřevin 169 21 41 42 0 1 36 8 13 7 93 20 4 3 25 5 19 13 4 5 1 0 4 31 31 19 19 317 
Porostní kategorie a perspektiva                                                       

Pk 49 7 4 15 0 0 15 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
Pk (o) 26 2 2 15 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Pk (x) 23 2 6 5 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Pn 9 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Ps 9 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Pv 48 9 18 5 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

Pv (o) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 7 2 1 4 3 2 9 0 5 1 0 4 0 0 2 2 36 

S (x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
S (o) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
SS 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 34 8 0 0 17 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 17 17 54 

SS (x) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 31 
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Vyhodnocení jednotlivých kompozičních ploch 

Plochy obvodového pláště  
Jedná se o kompoziční plochy A, B, C, H, L, M, O, R, U. Tyto plochy se nacházejí po obvodu parku a jejich převažující funkcí je funkce izolační (především vůči 
prašnosti a hluku). Výjimku tvoří plocha H a L – v blízkosti vstupu do metra, které by měly nově spíše plnit funkci reprezentativního vstupního prostoru. 
Obvodový plášť parku tvoří většinou rozvolněné, pouze místy zapojené porosty dřevin. Keřové patro bylo původně zapojené, avšak pravděpodobně 
z důvodů prevence kriminality byla velká část keřů (cca 1/2 - 1/3) zmlazena u země. Porost se tak stal relativně průhledným, avšak v nezapojených částech 
často došlo ke zvýšení zátěže sešlapem. Druhové zastoupení není tak pestré jako u vnitřních ploch parku. Kosterní dřevinou je jerlín japonský, dalšími hojně 
zastoupenými je akát, javor klen, jírovec, javor mléč a pajasan žláznatý. V keřovém patře převažuje většinou šeřík, doplněný pustorylem, zimolezem, ptačím 
zobem či pámelníky. Jednotlivě se v keřovém patře objevuje dřín a čimišník. 

Hlavním problémem v těchto plochách je zhutnění půdy sešlapem a místy poškození kořenového systému stromů v důsledku stavebních a výkopových prací. 
Dalším problémem je již dříve popsané odumírání kosterních dřevin v důsledku stáří. Mladší jedinci v porostech jsou však často ovlivněni zápojem i dalšími 
stresovými faktory a nevytváří perspektivní generaci jež by stárnoucí kostru mohla nahradit (jedná se o mnoho výplňových dřevin – jedince přeštíhlené, 
s vychýleným těžištěm, sníženou vitalitou, špatně vytvořenou architekturou koruny apod.). Obzvláště v ploše C již došlo k rozpadu obvodového pláště po 
odstranění velkého počtu kosterních dřevin. Nová výsadba však zatím svou velikostí pouze mírně převyšuje úroveň keřového patra.   
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Hlavním problémem v těchto plochách je zhutnění půdy sešlapem a místy poškození kořenového systému stromů v důsledku stavebních a výkopových prací. 
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Plochy hlavního průhledu  
Travnaté pobytové plochy s rozptýlenými skupinami 
stromů a soliterními stromy. Charakteristické jsou velkou 
druhovou pestrostí (32 různých taxonů na 93 jedinců). 
Nejzastoupenější je stejně jako v obvodovém plášti jerlín 
japonský. Keřové patro se zde nachází jen velmi omezeně, 
za zmínku stojí pouze skupiny tisů v části G a segment E 
naproti fontáně, který je tvořen převážně kalinami. 

Většina dřevin je věkového stadia 4 avšak s výjimkou 
skupiny jerlínů, skupiny dřezovců v jihozápadní části 
plochy N a několika ojedinělých případů, nevykazují 
výrazné známky snížení fyziologické či biomechanické 
vitality.   
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Plochy hlavního průhledu  
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stromů a soliterními stromy. Charakteristické jsou velkou 
druhovou pestrostí (32 různých taxonů na 93 jedinců). 
Nejzastoupenější je stejně jako v obvodovém plášti jerlín 
japonský. Keřové patro se zde nachází jen velmi omezeně, 
za zmínku stojí pouze skupiny tisů v části G a segment E 
naproti fontáně, který je tvořen převážně kalinami. 

Většina dřevin je věkového stadia 4 avšak s výjimkou 
skupiny jerlínů, skupiny dřezovců v jihozápadní části 
plochy N a několika ojedinělých případů, nevykazují 
výrazné známky snížení fyziologické či biomechanické 
vitality.   

Průvodní a technická zpráva 

Dendrologický průzkum Karlova náměstí v Praze            41 

17%

11%

6%

5%

4%
4%3%

3%
3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%
2%

1%
1%

1% 1%
1% 1%

1%
1%

1%

1%
1%

1%

1%

Taxonomické složení
Sophora japonica
Acer platanoides
Acer saccharinum
Tilia cordata
Quercus robur
Gleditsia triacanthos
Pinus nigra
Robinia pseudoacacia
Acer pseudoplatanus
Ailanthus altissima
Tilia platyphyllos
Platanus acerifolia
Tilia tomentosa
Corylus colurna
Fraxinus excelsior
Prunus mahaleb
Acer campestre
Gymnocladus dioicus
Koelreuteria paniculata
Aesculus hippocastanum
Acer negundo
Cornus mas
Ulmus minor
Fagus sylvatica
Gingko biloba
Pinus strobus
Prunus padus
Prunus cerasifera
Pterocarya fraxinifolia
Quercus macrocarpa
Quercus rubra
Tilia euchlora

1% 1%

30%

12%

11%

36%

9%

Porostní  kategorie a perspektiva 
Pk
Pk (o)
Pk (x)
Pn
Ps
Pv
Pv (o)
S
S (x)
S (o)
SS
SS (x)
ST

5% 7%

16
%

71
%

1%

Vývojové stadium
1
2
3
4
5

4%

14%

51%

29%

2%

Sadovnická hodnota

1

2

3

4

532
%

44
%

23
%

1%

Fyziologická 
vitalita 1

2

3

4

5

18
%

48
%

22
%

11
%

1%

Biomechanická 
vitalita 1

2

3

4

5

54
%

31
%

14
%

1%

Provozní 
bezpečnost 1

2

3

4

5

  

2015IPR Praha

Revitalizace Karlova náměstí, Etapa II

Koncepční zadání

Dendrologické průzkumy

1498
0
0



Průvodní a technická zpráva 

Dendrologický průzkum Karlova náměstí v Praze            53 

Plochy hlavního parteru 
 

Hlavní parter se rozkládá kolem fontány v prostřední části parku. Je uspořádán v symetrických segmentech se záhony letniček a růží. Z východní strany je 
uzavřen terénní modelací a plochou R (která byla samostatně hodnocena v rámci obvodového pláště, jelikož mu svým charakterem odpovídá blíže).  

Ze strany západní je ohraničen plochami P a Q s převahou okrasných keřů. Bohužel okraje těchto záhonů, jež by měly plnit reprezentativní funkci jsou silně 
decimovány sešlapem a jsou nepravidelné, což estetický účinek narušuje. 

V segmentu S parter zdůrazňují symetricky uspořádané sloupovité duby (ačkoli č.229 má značně rozvolněný habitus) a smuteční vrby. 
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Plocha uličního stromořadí 
 

Uliční stromořadí lemující východní okraj parku je tvořeno převážně dožívajícími akáty. V jižní 
části jsou součástí travnatého pásu, ve střední mají vymezen pouze prostor mezi parkovacími 
místy. V severní části byly akáty nahrazeny 4 ks jerlínu v dlážděné ploše. 

Kořenový prostor všech stromů je výrazně omezen, což může být kromě stáří také jednou 
z dalších příčin jejich špatného stavu.Obzvláště ve středové části dochází pravděpodobně 
k výraznému odumírání v kořenové části. U jerlínů, momentálně probíhá oprava dláždění – 
v rozrušených okrajích plochy nejsou patrné kosterní kořeny – nedošlo tedy k jejich poškození, 
avšak vzhledem k velikosti korun stromů to vyvolává otázku, zda nedochází ke stáčení kořenů 
ve výsadbové jámě (tzv. květináčovému efektu). Tato domněnka může být však potvrzena 
pouze odkrytím kořenového systému, případně použitím radarového zařízení. 

Vzhledem k výrazně zhoršenému stavu velké části jedinců doporučuji provést kompletní 
obnovu stromořadí. V současnosti probíhá náhrada stromů kus za kus, kdy jsou na místo 
pokácených jedinců vysazovány stromy nové. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti 
jednotlivých stromů nehrozí potlačování výsadeb vzájemnou konkurencí, toto řešení však 
téměř neumožňuje využití biotechnických opatření pro zlepšení stanovištních podmínek, které 
jsou již v současnosti pro nové stromy téměř nepřijatelné. 

Při výsadbě doporučuji použití strukturálních substrátů, které zabraňují zhutňování půdy a 
umožňují kvalitní rozvod vody a půdního vzduchu. Novým výsadbám musí být zároveň zajištěno 
vhodné kotvení, které je rovněž částečně ochrání před vandaly a dostatečná následná péče 
(zálivka, výchovný řez). 

Staré akáty vykazují výrazně zhoršené parametry fyziologické i biomechanické vitality Nedojde-
li k realizaci kompletní výměny, je nutné provést stabilizační zásahy u vytipovaných jedinců 
(především odstranění suchých větví a redukci korun v případě rozsáhlých defektů). Do 
budoucna je však nutné počítat s častým opakováním těchto zásahů a kácením jedinců. 
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Plochy hlavního parteru 
 

Hlavní parter se rozkládá kolem fontány v prostřední části parku. Je uspořádán v symetrických segmentech se záhony letniček a růží. Z východní strany je 
uzavřen terénní modelací a plochou R (která byla samostatně hodnocena v rámci obvodového pláště, jelikož mu svým charakterem odpovídá blíže).  

Ze strany západní je ohraničen plochami P a Q s převahou okrasných keřů. Bohužel okraje těchto záhonů, jež by měly plnit reprezentativní funkci jsou silně 
decimovány sešlapem a jsou nepravidelné, což estetický účinek narušuje. 

V segmentu S parter zdůrazňují symetricky uspořádané sloupovité duby (ačkoli č.229 má značně rozvolněný habitus) a smuteční vrby. 
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Plocha uličního stromořadí 
 

Uliční stromořadí lemující východní okraj parku je tvořeno převážně dožívajícími akáty. V jižní 
části jsou součástí travnatého pásu, ve střední mají vymezen pouze prostor mezi parkovacími 
místy. V severní části byly akáty nahrazeny 4 ks jerlínu v dlážděné ploše. 

Kořenový prostor všech stromů je výrazně omezen, což může být kromě stáří také jednou 
z dalších příčin jejich špatného stavu.Obzvláště ve středové části dochází pravděpodobně 
k výraznému odumírání v kořenové části. U jerlínů, momentálně probíhá oprava dláždění – 
v rozrušených okrajích plochy nejsou patrné kosterní kořeny – nedošlo tedy k jejich poškození, 
avšak vzhledem k velikosti korun stromů to vyvolává otázku, zda nedochází ke stáčení kořenů 
ve výsadbové jámě (tzv. květináčovému efektu). Tato domněnka může být však potvrzena 
pouze odkrytím kořenového systému, případně použitím radarového zařízení. 

Vzhledem k výrazně zhoršenému stavu velké části jedinců doporučuji provést kompletní 
obnovu stromořadí. V současnosti probíhá náhrada stromů kus za kus, kdy jsou na místo 
pokácených jedinců vysazovány stromy nové. Vzhledem k relativně velké vzdálenosti 
jednotlivých stromů nehrozí potlačování výsadeb vzájemnou konkurencí, toto řešení však 
téměř neumožňuje využití biotechnických opatření pro zlepšení stanovištních podmínek, které 
jsou již v současnosti pro nové stromy téměř nepřijatelné. 

Při výsadbě doporučuji použití strukturálních substrátů, které zabraňují zhutňování půdy a 
umožňují kvalitní rozvod vody a půdního vzduchu. Novým výsadbám musí být zároveň zajištěno 
vhodné kotvení, které je rovněž částečně ochrání před vandaly a dostatečná následná péče 
(zálivka, výchovný řez). 

Staré akáty vykazují výrazně zhoršené parametry fyziologické i biomechanické vitality Nedojde-
li k realizaci kompletní výměny, je nutné provést stabilizační zásahy u vytipovaných jedinců 
(především odstranění suchých větví a redukci korun v případě rozsáhlých defektů). Do 
budoucna je však nutné počítat s častým opakováním těchto zásahů a kácením jedinců. 
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Plocha smíšené funkce 
 

Jedná se o nově revitalizovanou plochu K před novoměstskou radnicí. Z hlediska původní kompozice parku by se pravděpodobně jednalo o plochu 
obvodového pláště, avšak nárustem dopravy v Žitné ulici došlo k oddělení této části parku, na nějž nová koncepce reaguje omezením ploch izolační zeleně a 
navýšením rozvolněných skupin stromů dle jasného geometrického schématu s navýšením možností pobytových a rekreačních. Hlavní průhled je zachován. 

V dřevinné skladbě je respektován jerlín japonský jako kosterní dřevina, avšak druhová rozmanitost stromového patra je oproti ostatním plochám výrazně 
redukována. Nově vneseným taxonem, který se vyskytuje pouze v této ploše je katalpa trubačovitá, na stanovišti se jí však příliš nedaří. Celkový zdravotní 
stav stromů na ploše je velmi dobrý, nevyžadují krom běžné péče žádná speciální opatření, výjimku tvoří pouze jerlín v severovýchodní části. 

Sortiment použitých keřů je výrazně odlišný od zbytku parku.  
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Plocha smíšené funkce 
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Závěr 

Park na Karlově náměstí v Praze je unikátní plochou zeleně celoměstského významu. Je velmi hodnotný jak z pohledu památkové péče (historický park 
s jedinečně zachovalou kompozicí z konce 19. Století), tak z pohledu dendrologického (dřevinná skladba s podílem vzrostlých jedinců vzácných 
introdukovaných druhů), ale především jako reprezentativní, rekreační a pobytová plocha v samotném středu města. 

Hlavními problémy dřevinné složky v parku jež je nutné do budoucna vyřešit je: odumírání kosterních stromů v důsledku vysokého věku a špatná kvalita 
jedinců, kteří by je měli nahradit, extrémní transitní provoz (s tím souvisí tvorba výšlapů a enormní zhutňování půdy), nereprezentativní vzhled ploch při 
vstupech do metra, umisťování staveb technického vybavení bez ohledu na kompoziční řešení parku, nerespektování kořenového systému dřevin a jeho 
poškozování, vandalismus i kompromisní řešení v souvislosti s prevencí kriminality. 

Současný trend správy veřejné zeleně se nese v duchu hledání úsporných opatření a zjednodušení údržby, park na Karlově náměstí je však natolik 
významným městským parkem, že si intenzivní péči vyžaduje a zaslouží. 
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NÁVRH 
NAVAZUJÍCÍHO POSTUPU

900
165

Pro revitalizaci Karlova náměstí 
nelze z objektivních a dále uvedených 
důvodů užít soutěž o návrh. Složitost 

zakázky a nutnost nalézt v průběhu 
řízení řešení způsobilá splnit zejména 

kombinobané kvalitativní potřeby 
zadavatele a dalších orgánů, nelze 

užít otevřené výběrové řízení. IPR 
Praha proto navrhuje  optimální 

navazující postup, který by zajistil 
potřebnou kvalitu realizace.
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SCHEMA Č. 1 - PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ, ETAPA II  (PARK)
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Uskutečněná jednání s významnými institucemi a místními uživateli v rámci zpracování 
Studie Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha), tj. klíčová 
jednání s Městskou částí Praha 2, Odborem památkové péče, Národním památkovým 
ústavem, Odborem dopravy MHMP (dále jen stakeholdeři), projednávání v Komisi Rady 
MČ pro dopravu, územní rozvoj a životní prostředí a participační setkání s místními 
obyvateli přinesla závěry, že základní požadavky a očekávání jednotlivých stran od 
revitalizace Karlova náměstí se v některých případech natolik různí, že není možné ve 
stávajícím procesu dosáhnout přijatelného kompromisu a pokračovat v definovaném 
návrhu. Prověřovací studie proto 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 a je základem pro diskuzi, která 
musí nutně proběhnout za účasti zpracovatele podrobného návrhu a stakeholderů. 
Prověřovací studie pro koncepční zadání Revitalizace Karlova náměstí, etapa II (příloha č. 1 
tohoto usnesení) je Radou hl. m. Prahy tímto usnesením schválena jako podklad pro další 
kroky Revitalizace Karlova náměstí. Svým obsahem nemůže sloužit jako přímý podklad pro 
další stupně projektové dokumentace. Zpracování konkrétního návrhu z důvodu významnosti 
Karlova náměstí nemůže zajistit IPR Praha, ale vybraný odborný tým architekta, krajinářského 
architekta a dalších potřebných profesí, který bude dodavatelem kompletního projektu od 
návrhu po prováděcí dokumentaci a již v průběhu návrhu bude intenzivně komunikovat se 
všemi stakeholdery, čímž vytvoří předpoklady k nalezení shody, výrazně zvýší proveditelnost 
realizace a bude zadavateli garantovat kontinuitu dohod až do ukončení realizace projektu.

Řízení se soutěžním dialogem
Pro účely zajištění potřebné interaktivní formy upřesňování zadání za přítomnosti 
stakeholderů lze užít různé formy výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek (viz příloha č. 1 důvodové zprávy – Odůvodnění doporučeného 
postupu). Většinu rizik však eliminuje forma soutěžního dialogu, která umožňuje 
efektivní propojení všech potřebných fází (vytvoření zadání + výběr zpracovatele 
+ zpracování návrhu) do jednoho procesu, zapojení aktérů do vývoje návrhu a 
jeho průběžné vyhodnocování i zapojení konference za přítomnosti účastníků 

výběrového řízení. Výsledkem soutěžního dialogu je nejen pro stakeholdery 
přijatelný návrh, ale i vybraný zpracovatel kompletní projektové dokumentace. 
Ostatní formy výběrového řízení, snižují efektivitu procesu, prodlužují dobu potřebnou 
pro vytvoření zadání návrhu, výběr zpracovatele a vytvoření návrhu, a především 
zvyšují riziko zablokování celého procesu některou ze  zainteresovaných stran.

Řízení projektu
Pro zajištění řízení se soutěžním dialogem bude uzavřena smlouva o sdružení 
zadavatelů (příloha č. 2 tohoto usnesení) mezi OSI MHMP a IPR Praha, která upraví 
jejich vzájemné kompetence a odpovědnosti v rámci projektu. Výsledkem řízení se 
soutěžním dialogem bude vybraný dodavatel kompletní projektové dokumentace. 
K řízení projektových fází celé investiční akce jmenuje zodpovědného projektového 
manažera, který bude garantovat hladký průběh celé investiční akce a veškeré termíny. 

Strategie pro komunikaci se stakeholdery a veřejností
V průběhu celého procesu zajišťuje forma soutěžního dialogu aktivní zapojení všech 
stakeholderů, uživatelů a dodavatelů do tvorby návrhu a výběru projektanta. Úvodní 
konference zajistí zapojení odborné i široké veřejnosti, čímž bude do vysoké míry 
eliminováno negativní přijetí veřejností (viz schema č. II – Návrh řídicí struktury projektu).

Propočet předpokládaných nákladů investiční akce 
Dle prověřovací studie pro zadání revitalizace Karlova náměstí lze předpokládat náklady 
na celkovou rekonstrukci v hodnotě 250mil. Kč. Tato částka bude upřesněna konkrétním 
propočtem vybraného návrhu a navíc jednotlivé návrhy budou v průběhu řízení se soutěžním 
dialogem průběžně kontrolovány pomocí jednotného slepého propočtu. Hrazení nákladů 
spojených s řízením se soutěžním dialogem je specifikováno ve smlouvě o sdružení zadavatelů.
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Odůvodnění doporučeného postupu

Analýza možných přístupů k dalšímu vývoji projektu Revitalizace Karlova 
náměstí nabízí podklad a doporučení pro rozhodnutí o dalším postupu.

I. Navázání na veřejnou ideovou urbanisticko-architektonickou soutěž 
o návrh úprav Karlova náměstí, kterou vyhlásila Městská část Praha 2 dne 24. 
června 2008. 

Ideová urbanistická soutěž již ze své podstaty nepředpokládá zadání navazující 
veřejné zakázky. Navázání na Ideovou soutěž z roku 2008 není možné rovněž 
z důvodu nepřijatelnosti žádného z návrhů ze strany památkové péče.

 S ohledem na hodnotu soutěže , předmětná soutěž nespadala do režimu 
ustanovení soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „ZVZ“), pouze byla vyhlášena v souladu se zásadami uvedenými v § 6 
ZVZ, tedy zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 Podle záměru řešení byla soutěž vyhlášena jako ideová (bod 3.1.1 
soutěžních podmínek). Dle metodiky České komory architektů (dále jen „ČKA“) 
slouží ideová soutěž zadavateli k prověření možností řešení problému a výsledky 
ideových soutěží slouží spíše jako podklad k důkladnému vypracování stavebních 
programů, jejich rozvoji nebo naopak opuštění, nebo velmi často právě jako 
podklad pro vypracování podmínek pozdější „projektové“ soutěže.
 V soutěžních podmínkách si zadavatel vyhradil právo na základě výsledku 
této soutěže nezadat veřejnou zakázku (bod 14.3.1. soutěžních podmínek) a ani ze ZVZ 
nevyplývá pro zadavatele zákonná povinnost na Ideovou soutěž o návrh navázat veřejnou 
zakázkou na služby. Odvolání účastníků soutěže z důvodu nového výběrového řízení 
za účelem revitalizace Karlova náměstí je z podstaty podmínek soutěže vyloučené.
 Dle stanoviska Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) 
(č.j. P/34511-19705) je nejvýše oceněný návrh z hlediska památkové péče pro 
implementaci zcela vyloučený . Zadání soutěže nerespektovalo historický kontext 
Parku Karlovo náměstí (zejména úprava parku F. J. Thomayerem), který byl již 6. 
3. 1998 prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou.

Na základě výše uvedeného je možné považovat tuto variantu za vyloučenou.

II. Využití prověřovací studie IPR Praha 

Prověřovací studie řeší v koncepční rovině 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 a je základem pro diskuzi, která 
musí nutně proběhnout. Zpracování konkrétního návrhu musí zajistit vybraný 
odborný tým architekta, krajinářského architekta a dalších potřebných profesí.

Při zpracování studie byla identifikována 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, které se v některých případech natolik různí, že není možné ve stávající úrovni 
návrhu a ve stávajícím procesu dosáhnout přijatelného kompromisu. Přijatelnou shodu 
a závazné dohody lze nalézt pouze nad konkrétním návrhem, vyžadujícím aktivní 
spolupráci mezi autorem a stakeholdery. V případě nedostatečné komunikace v průběhu 
návrhu mohou mít odlišné názory zásadní dopady na celkovou kvalitu realizace, či 
dokonce opět zablokovat celý proces (tak jako se to stalo u soutěže v roce 2008).
Vzhledem k významným hodnotám a odlišným očekáváním zájmových skupin je 
vyžadován proces, který zajistí výběr týmu zpracovatele kompletního projektu od 
návrhu po prováděcí dokumentaci, který bude již v průběhu návrhu intenzivně 
komunikovat se všemi v procesu zainteresovanými stranami, čímž vytvoří předpoklady 
k nalezení shody všech stakeholderů a výrazně zvýší proveditelnost realizace a 
kontinuitu bude projektant garantovat objednateli do ukončení realizace projektu.
Žádoucí je tedy interaktivní forma upřesňování zadání za přítomnosti 
stakeholderů, a pro tyto účely lze užít různé formy výběrového řízení v 
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek viz kap. III. 

Na základě výše uvedeného se postup dle usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 
1558 ze dne 21. 6. 2016 k základním principům pro postup při zadávacích řízeních 
na veřejná prostranství nejeví konkrétně pro projekt Revitalizace Karlova náměstí 
jako vhodný. Přímé navázání projekčních prací na Prověřovací studii znamená vysoké 
riziko zablokování dalšího procesu, z důvodu dosud výrazně odlišných očekávání 
jednotlivých zainteresovaných stran, které byly při zpracování studie identifikovány.



III. Možné postupy zadání

Zadání veřejné zakázky  formou soutěžního dialogu (III.c) většinu rizik eliminuje. 
Umožňuje efektivní propojení všech potřebných fází (vytvoření zadání + výběr 
zpracovatele) do jednoho procesu, zapojení aktérů do vývoje návrhu a jeho průběžné 
vyhodnocování i zapojení konference za přítomnosti účastníků výběrového řízení. 
Výsledkem soutěžního dialogu je nejen pro stakeholdery přijatelný návrh, ale i vybraný 
zpracovatel kompletní projektové dokumentace. Ostatní formy výběrového řízení, 
z důvodů níže popsaných, snižují efektivitu procesu, prodlužují dobu potřebnou 
pro vytvoření zadání návrhu, výběr zpracovatele a vytvoření návrhu, a především 
zvyšují riziko zablokování celého procesu některou ze  zainteresovaných stran.

a) Nová soutěž o návrh
Pro vyhlášení soutěže o návrh je nutné definovat kompletní soutěžní podmínky a zadávací 
dokumentace nesmí být v průběhu soutěže měněna. Protože garantovatelné dohody 
stakeholderů lze uskutečnit teprve nad konkrétním návrhem, je možné vypracovat 
neměnné zadání na základě předchozího návrhového prověření. Příliš otevřené zadání 
není možné ponechat z důvodu výrazných rizik odchýlení se od plánované koncepce 
a významné kontroly ze strany stakeholderů. Příliš svazující podmínky však zároveň 
zvyšují riziko, že při zadání soutěže nebude některý způsob řešení předpokládán a 
nastavením soutěžních podmínek nebude pro soutěž akceptovatelný (stalo se například 
v případě soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR), případně soutěž nebude 
zajímavá pro uchazeče z důvodu výrazného omezení možnosti kreativního řešení.
Soutěž je z podstaty věci anonymní a tudíž neumožňuje potřebné průběžné 
projednávání návrhů se stakeholdery. První diskuse je až na základě kompletně 
zpracovaných návrhů, což zvyšuje riziko zablokování některých ze zainteresovaných 
stran po dokončení návrhu a následné obtížné hledání kompromisu.
Soutěž o návrh není efektivním způsobem zadání - prodlužuje proces přípravy a 
neumožňuje projednávání návrhu, čímž zvyšuje riziko následného zablokování procesu.

b) Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení s uveřejněním umožňuje zadavateli jednat s účastníky o jejich nabídkách 
a je na rozdíl od soutěže o návrh neanonymní. U tohoto způsobu zadání je nutné 
stanovit minimální technické podmínky, které v průběhu nelze měnit. Na rozdíl 
od soutěžního dialogu však není možné jednat s účastníky o zadání, upravit zadání 
však je v průběhu procesu možné (kromě minimálních technických podmínek). 
Tento postup neumožňuje zadavateli takovou flexibilitu jako soutěžní dialog. 

c) Soutěžní dialog
Soutěžní dialog umožní hlavnímu městu vést strukturovanou debatu se silnými 
zainteresovanými stranami (NPÚ, MČ P2 apod.) a poskytne jasně definovaný rámec a časově 
ohraničený prostor pro debatu všech institucí a organizací, které budou mít na projekt 
vliv v následující povolovací fázi. Díky variantnímu přístupu účastníků k návrhu je možné 
prostřednictvím soutěžního dialogu sladění odlišných pohledů uživatelů a zájmových 
skupin. Díky neanonymnímu průběhu umožňuje zadavateli s jednotlivými účastníky v 
průběhu celého procesu komunikovat a poskytovat dostatečnou průběžnou zpětnou vazbu od 
stakeholderů k variantnímu řešení, čímž je zajištěná následná akceptace finálního návrhu.
Podmínky pro užití soutěžního dialogu jsou v souladu s § 60 odst. 1 písm. c) č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy veřejná zakázka nemůže být zadána bez 
předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti 
nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky.
Soutěžní dialog je vhodné uvést konferencí, která zajistí předání dosud nabytých 
znalostí a zkušeností týmu, zpracovatele prověřovací studie potenciálním zpracovatelům 
dalších fází projektu a zároveň zajistí dostatečné prověření zpracované prověřovací 
studie ze strany široké odborné veřejnosti a otevřenou diskusi široké skupiny 
stakeholderů u „kulatého stolu“ nad tématy definovanými v Prověřovací studii 
ze všech úhlů pohledu, směřující k dohodám a upřesnění a definici zadání.
Varianta soutěžního dialogu je časově a procesně nejefektivnějším způsobem výběrového 
řízení a eliminuje většinu známých rizik. Plně ji podporuje Národní památkový ústav i 
Městská část Praha 2, v jejichž spolupráci byl vypracován scénář celého procesu. Zadání 
prostřednictvím soutěžního dialogu bylo projednáno se zástupci VEZ a LEG MHMP.
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