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U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1300 
ze dne  6.6.2017 

k zadání pro koncepční studii lokality Klárov 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

se záměrem zpracovat koncepční studii lokality Klárov dle vymezení řešeného území 
uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  náměstkyni primátorky Kolínské 

1.  informovat starostu městské části Praha 1 o záměru zpracovat koncepční studii 
lokality Klárov dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 10.6.2017 

2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zpracovat koncepční studii lokality Klárov dle bodu I. tohoto usnesení a projednat 
ji s dotčenými subjekty 

Termín: 30.11.2017 
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Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kolínská  
Tisk: R-25593  
Provede: náměstkyně primátorky Kolínská, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



řešené území

neřešená plocha z eleně

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1300 ze dne 6. 6. 2017



Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy se navrhuje souhlas se záměrem zpracovat koncepční studii lokality Klárov podle  
území vymezeného v příloze č. 1 k usnesení (dále jen „koncepční studie“) a uložit toto zpracování  
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl . m. Prahou. 
Jedná se o následující časový rámec: 

• vypracování zadání koncepční studie: 2 měsíce, 

• zpracování koncepční studie a vypořádání připomínek: 5 měsíců, 

• předložení koncepční studie Radě městské části Praha 1 a následně Radě hl. m. Prahy: 1 
měsíc 

 
 
Zpracovatel koncepční studie 

Zadání koncepční studie bude zpracováno Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 
V první fázi budou zpracovány analýzy a průzkumy (např. dopravní intenzity, kolizní diagramy, 
dopravní modely). Ve druhé fázi bude zpracováno zpřesněné zadání pro externího zpracovatele . Pro 
zpracování koncepční studie se předpokládá vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na externí 
zpracování  
a projednání. Účelem koncepční studie nebude navrhnout nové pojetí, ale zejména koordinovat 
jednotlivé městské subjekty. 
 
Obsah koncepční studie 
Koncepční studie bude v dostatečném detailu popisovat navrhované změny tak, aby mohla být  
následně použita jako podklad pro veřejnou zakázku (výběr zpracovatele projektu) v  souladu 
se Základními principy pro postup při zadávacích řízeních na veřejná prostranství – koncepční studie  
na zkvalitnění veřejných prostranství, schválenými  jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 
1558 ze dne 21. 6. 2016. Koncepční studie bude zpracována podle zásad Manuálu tvorby veřejných 
prostranství hlavního města Prahy, schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy  č. 
1495 ze dne 24. 6. 2014. 
 
Dotčené subjekty 
Do koncepční studie budou zapojeny formou pracovních skupin zejména tyto subjekty:  

• městská část Praha 1, 

• odbor dopravy městské části Praha 1, 

• Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., 
• Technická správa komunikací hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. 

Prahou, 

• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 
• odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, 

• odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
Gestorem koncepční studie za Radu hl. m. Prahy bude p. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky  hl .  
m. Prahy. 
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Důvody ke zpracování koncepční studie 

Veřejná prostranství lokality Klárov v současné době neodpovídají jejímu historickému, 

urbanistickému i dopravnímu významu. Dané území plní funkci dopravního a přestupního uzlu, je 

místem velké koncentrace turistů, současně nejbližším volným (parkovým) prostorem v  blízkosti Malé 

strany a Pražského hradu. Klárovu však v současné době dominuje automobilová doprava, která 

omezuje pohyb chodců i veřejnou povrchovou dopravu. V  oblasti je velké množství kol izních bodů, 

doložených velkou nehodovostí.  

 

Cíle koncepční studie 

Cílem je identifikovat problémy a příležitosti dopravního uspořádání v  dané oblasti, posoudit kval itu 

stávající zeleně, zpracovat vizi krajinářského řešení a navázání Klárova na další rekreační plochy 

(Letenské sady, Kosárkovo nábřeží, náplavka Cihelná) a navrhnout komplexní řešení veřejných 

prostranství řešeného území včetně návazností. Po schválení Radou hl. m. Prahy bude koncepční 

studie závazným podkladem pro zpracování návazných projektových dokumentací jednotlivých 

městských investorů. Navržená opatření v oblasti dopravy by měla vést k preferenci veřejné a pěší 

dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. 

Hl. m. Praha má zájem koordinovat více běžících projektů v této lokalitě i z důvodu významu této 
oblasti v dopravní síti a hierarchii veřejných prostranství. V současné chvíli jsou v dotčeném území 
evidovány tyto záměry: 

• Světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo, a. s.), 

• podchod/cyklopodjezd Pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací hlavního 

města Prahy), 

• park náplavky Cihelná (městská část Praha 1), 

• dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a 

Pod Bruskou (odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy). 

 

Očekávané přínosy 

• zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů, 
• zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky hl. m. Prahy, 

• zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty, 

• snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb , 

• zklidnění dopravy lokality Klárov. 

Způsob financování přípravy koncepční studie 

Příprava koncepční studie bude financována z prostředků Institutu plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy (KÚ – Sekce detailu města). 

 

Popis stavu 
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Klárov je prostor na rozhraní historické zástavby Malé strany, Letenských sadů, areálu Pražského 

hradu a areálu Strakovy akademie. Částečně tvoří levé nábřeží Vltavy.  Klárov je především důleži tý 

přestupní uzel veřejné dopravy a shromažďovací místo pro turisty. Jde o výchozí bod turistických tras 

na Pražský hrad (Staré zámecké schody, Jelení příkop), k cílům na Malé straně (Kampa, zahrada 

Senátu, Vojanovy sady) a potenciálně i na Letenské sady. Na frekventovaných místech lokality Klárov 

zastavují dálkové turistické autobusy a vykládají pasažéry. Místo je současně výrazně ovlivněno 

intenzivní automobilovou dopravou. 

Veřejná prostranství určená pro shromažďování v  místech velké koncentrace pěších (předprostor 

metra Malostranská, nástupní místa autobusů, tramvajové zastávky, předprostor Starých zámeckých 

schodů) jsou zcela nedostatečná z hlediska kapacity a prostorového i detailního uspořádání. 

V místech velké koncentrace pěších a frekventovaných pěších tras vznikají kolizní místa s  individuální 

automobilovou dopravou. To je současně dokumentováno také vysokou nehodovostí. V oblasti je 

řada kolizních míst tramvají a individuální automobilové dopravy. Nepřehledný rozlehlý prostor 

křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů v tramvajových pásech. Důsledkem toho 

je zpomalení tramvajového provozu. 

Průjezdnost Klárova pro cyklisty je značně omezena z  důvodu degradovaného povrchu v hlavním 

dopravním prostoru a neexistenci alternativních tras pro cyklisty. Současně jsou obtížně dostupné 

některé rekreační trasy směřující z Klárova (směr na nábřeží Edvarda Beneše a do Letenských sadů,  

do Chotkových sadů, do Jeleního příkopu, na cihelnou náplavku a na Kampu). Dostupnost těchto cílů 

snižují problémová místa přímo lokality Klárov. Role Klárova jako nábřeží Vltavy je silně potlačena 

z důvodu existence množství bariér. 

Celá lokalita Klárov je díky frekvenci chodců (zejména turistů) a automobilů zatížena také 

nadměrným vizuálním smogem. V  oblasti jsou zcela nesystematicky rozmístěny různorodé, často 

degradované plakátovací plochy a další reklamní nosiče. Oblast zatěžuje také nelegální výlep, 

zejména na koších, lavičkách, skříních světelného signalizačního zařízení, sloupech veřejného 

osvětlení atd. 
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