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[ Pražské židle v botanické zahradě na Albertově ]
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Pražské židle & stolky letos najdete téměř na 40 místech

„Bez obětavého zapojení mnoha občanů bychom vůbec nebyli schopni

I v této sezóně jsou Pražské židle & stolky k dispozici všem, kdo mají chuť se

rozmístit židle a stolky v tolika lokalitách,“ říká Ondřej Boháč. „Je to tak trochu

posadit, posvačit nebo si třeba chvíli číst na čerstvém vzduchu. Minulý rok

i projekt od Pražanů pro Pražany – a my jsme vděční, že je něco takového v

stály Pražské židle v celkem 8 lokalitách, letos jich je již téměř 40. IPR Praha

hlavním městě možné.“

ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Trade Centre Praha, a.s. přitom

Díky otevřené výzvě jsou židle nyní například v Kolodějích, v botanické

židle a stolky nerozmístil jen v centru města, ale i ve vzdálenějších čtvrtích -

zahradě na Albertově, na Puškinově náměstí nebo v areálu městské knihovny

například v Čakovicích, na Zbraslavi nebo v Klánovicích.

na Proseku. Už druhým rokem jsou židle na smíchovské náplavce, u dejvického
kampusu, na Malostranském náměstí či piazzettě Národního divadla. Židle se

„Je skvělé pozorovat, že se Praha stále více otevírá lidem, kteří rádi tráví volný čas

nacházejí na náměstích, v komunitních zahradách, na sídlištích i na návsích

ve městě – a že takových lidí přibývá,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

pražských vesnic.

Pražské židle & stolky zaznamenaly v minulém roce jako pilotní projekt velký

Architekti z Institutu plánování a rozvoje Prahy se pro Program okamžitých

úspěch. Nejvíce lidí pražské židle využilo na Malostranském náměstí, kde se

zlepšení pobytové kvality pražských veřejných prostranství inspirovali v

nacházelo 23 stolů a 90 židlí. Od července se na ně posadilo přibližně 130 000

New Yorku, Kodani, Curychu či Stockholmu. Pouliční židle a stolky se staly

lidí, kteří na nich strávili celkem 35 000 hodin. Z 340 židlí, které Praha minulý rok

oblíbeným místem sousedského setkávání třeba na Prags Boulevard v Kodani:

pořídila, se ztratilo pouze 11.

pro tamější „pražskou“ ulici byla navržena speciální židle Prague Chair, která

IPR Praha na jaře oslovil různé pražské instituce, sdružení a lokální iniciativy s

je příliš těžká na to, aby si ji lidé odnášeli, ale nebrání ji přesouvat na menší

nabídkou aktivně se do projektu zapojit. Na jednotlivých místech se totiž o městský

vzdálenosti.

mobiliář starají lokální správci – pečují o jejich čistotu a někde je na noc uklízejí.
Výzva zaznamenala mezi institucemi a jednotlivci velký ohlas. Momentálně je tak

Mobiliář bude veřejnosti sloužit až do podzimu, poté bude na zimu uskladněn.

na různých místech v metropoli umístěno 1001 židlí a 255 stolků.

Pro více informací navštivte web http://www.iprpraha.cz/prazskezidle.
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[ tisková zpráva : IPR Praha 2017 ]

Základní principy
projektu
—— Projekt Pražské židle & stolky je iniciativou Kanceláře veřejného
prostoru IPR Praha. Naplňuje Program drobných zlepšení pobytové
kvality pražských veřejných prostranství (schválený radou hl.
města Prahy v r. 2015), jehož smyslem je rychle a efektivně oživit a
kultivovat veřejná prostranství bez nutnosti finančně a organizačně
náročných stavebních zásahů.
—— Pražské židle & stolky rozšiřují možnosti trávení volného času
ve městě. Doplňují standardní městský mobiliář nejen v místech,
kde v současnosti lavičky chybí a nabízí alternativu ke stávajícím
lavičkám.
—— Je důležité, aby ve městě existovalo široké spektrum možností, jak se
posadit, tedy způsobů jak prostor užívat, vnímat. Umístěním židlí lze
jednoduchým a poměrně levným způsobem bez nutnosti nákladných
stavebních úprav prostranství vybrané místo zabydlet, zatraktivnit a
oživit
—— Pražské židle & stolky pomáhají testovat vlastnosti a potenciál
konkrétních veřejných prostranství. Neosvědčí-li se na daném místě,
lze je snadno přesunout jinam.
—— Člověk může sedět sám, ve dvojici nebo ve skupince, svačit, pracovat
u stolu, židli lze přesouvat na slunce, do stínu, za lepším výhledem
a podobně. Pražské židle & stolky představují zázemí pro různé
kulturně-společenské akce ve veřejném prostoru a mohou iniciovat i
spontánní společenské aktivity
—— Pražské židle & stolky jsou také symbolem. Značkou, která
spoluutváří image současného města pro všechny.
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[ Pražské židle na náměstí václava havla ]

Pražské židle & stolky
2017
Vzhledem k úspěšnosti loňského pilotního projektu, doporučil Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy pokračovat v projektu Pražské židle &
stolky a plynule tak navázat na sezónu květen – říjen 2016, během níž bylo
na sedmi konkrétních místech otestováno fungování volného mobiliáře
(židlí a stolků) na pražských veřejných prostranstvích.
Hlavní cíle a novinky pro rok 2017
Hlavním cílem projektu pro rok 2017 bylo rozšířit stávající již osvědčená
místa o nové lokality s provozem židlí a stolků, a to s větším zapojení
široké veřejnosti. Na jaře 2017 byla vyhlášena otevřená výzva pro zájemce
z řad občanské společnosti a komunitních, kulturních institucí. Zároveň
byly osloveny vybrané kulturní instituce a všechny pražské městské části.
Na základě otevřené výzvy se vybrala většina míst a postupně se přidaly
další lokality z podnětu městských částí.
Pro letošní je pořízeno celkem přes 1200 židlí a 300 stolků, které budou
použity v rámci čtyřiceti lokalit - viz mapa míst a lokálních správců na str.
8-9. Několik míst je stále v jednání - např. Václavské náměstí, , Nuselské
schdody nebo sídliště v Řepích.
Projekt i v letošním roce funguje opět tak, že město poskytne lokálnímu
partneru (správci) konkrétní počet stolků a židlí na dobu určitou s tím, že
povinností lokálního správce je zpřístupnit pražské židle a stolky denně
veřejnosti a starat se o mobiliář a místo instalace - tj. sklízet židle na noc,
uklízet v jejich okolí, kontrolovat stav a nahlašovat ztráty. Pro Pražské židle &
stolky je nutné zajistit zábor veřejného prostranství.
Novinkou pro rok 2017 je také to, že letos pořizovaný mobiliář byl opatřen
kromě loga hl. m. Prahy také logem projektu a na některých místech
testujeme provoz bez zabezpečení řetízky.

6—7

[ Pražské židle v Klementinu u Národní knihovny ]

[ → Pražské židle - propagační kampaň projektu přímo v pražských ulicích]

Organizační struktura projektu
—— hlavní koordinátor projektu: IPR Praha
—— koncepční příprava (výběr lokalit a typu mobiliáře), zajištění PR a
komunikace s veřejností a lokálními správci: IPR Praha
—— financování projektu: hl. město Paha - HOM MHMP (Odbor
hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy)
—— procesní zajištění projektu (majetkoprávní servis – příprava smluv,
vyřizování záborů): HOM MHMP
—— produkční zajištění projektu (pořízení a pojištění mobiliáře,
skladování, rozvoz, zabezpečení, údržba, evidence): Trade Center
Praha a.s.
—— lokální správa: dle individuálních dohod s vybranými místními
partnery

Mapa míst a lokálních
správců

Parky:
37

36

1

Centrální park na Pankráci
Městská část Praha 4

20 Art district Pragovka
CREVISTON, a.s.

2

Botanická zahrada na Albertově
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

21 Koloniál Buďánka
Odborníci a občané pro revitalizaci pam. zóny Buďánka
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Malostranské náměstí
nadace Pražské děti

4

Senovážné náměstí
Vinograf Senovážné náměstí

5

náměstí Václava Havla
Nová scéna Národního divadla

6

Karlín - u stanice metra Křižíkova
Konsorcium Pro Karlín, o.p.s.

7

Puškinovo náměstí
Zažít Puškiňák jinak!

8

Náplavka Rašínova nábřeží
Trade Centre Praha, a.s.

9

Náplavka Janáčkova nábřeží
Trade Centre Praha, a.s.

17

1
35

10 Náplavka Hořejšího nábřeží
Trade Centre Praha, a.s.
11 Náměstíčko na sídlišti Prosek
Kulturní a rodinné centrum Knoflík
12 Václavské náměstí
Sdružení Nového Města pražského

Komunitní a kulturní prostranství:
13 předprostor FEL ČVUT
Fakulta elektrotechnická ČVUT
14 Alšovo nábřeží - před Galerií Rudolfinum
Galerie Rudolfinum
38

15 Veletržní palác - předprostor NG
Národní galerie & Café Jedna
16 Palác Archa
Divadlo Archa
17 Kongresové centrum
Kongresové centrum Praha, a.s.
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19 Klementinum - areál Národní knihovny
Národní knihovna ČR

18 Výstaviště Praha
Rozvojové projekty Praha, a.s.

22 Hybernská 4
Containall, o.p.s. & Filozofická fakulta UK
23 nádvoří Novoměstské radnice
Novoměstská radnice
24 Pražská tržnice - Jatka 78
Divadlo Jatka 78
25 Containall Stalin
Containall, o.p.s.
26 Containall Cihelná náplavka
Containall, o.p.s.
27 Emauzy - předprostor kostela
IPR Praha & Emauzské opatství
28 před kinem Pilotů ul. Donská
Kino Pilotů
29 pasáž ČNB
Pasáž českého designu
30 podloubí Radničních domů
Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.
31 areál městské knihovny na Proseku
Městská knihovna v Praze, pobočka Prosek
32 Hájovna Cibulka (od září)
Spolek Hájovna, z.s.
33 plácek Libušina pod Vyšehradem
Hana Čápová

Pražské vesnice:
34 Klánovice - náměstí Hedviky Vilgusové
Městská část Praha-Klánovice
35 Koloděje - parčík
Zažít SPOLU, z.s.
36 Čakovice - před ZUŠ
Městská část Praha-Čakovice
37 Čakovice - Třeboradice
Městská část Praha-Čakovice
38 Zbraslav - před Městským domem
Místní knihovna Zbraslav
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← ↑ [ Pražské židle před Galerií Rudolfinum během jedné z akcí v rámci kulturního programu Free Summer Events ]

[ obálka → Pražské židle a stolky na nám. Václava Havla, 2017 FOTO: IPR Praha ]
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[ Pražské židle před Veletržním palácem u Národní galerie]

„Městské židle znamenají novou možnost, jak veřejný
prostor Prahy užívat. A právě široká paleta možností,
jak se ve veřejném prostoru zdržovat, vnímat ho a tak
si k němu i vytvářet vztah, je jedním ze základních
parametrů příjemného města, města pro lidi.“
adriana krnáčová, primátorka hl. města prahy

Více informací na webových stránkách:
www.iprpraha.cz/prazskezidle

