
 / základní informace

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy



obsahÚvod 
Co IPR Praha dělá
Nový přístup / otevřenost a koncepčnost
Strategické plánování
Územní plánování
Veřejný prostor
Projekty a soutěže
Infrastruktura a krajina
Geografická data
Komunikace a participace
Evropské projekty
Důležitá data



Praha se nachází na křižovatce svého vývoje.  
Chce být živým a dynamickým městem, které se  
aktivně připravuje na budoucí výzvy, nebo bude  
jen věčně těžit ze své slavné minulosti? 

Chce-li se Praha dostat do společnosti vyspělých 
západních metropolí, potřebuje kvalitní a fundované 
plánování rozvoje. Hlavní město potřebuje ucelený 
a provázaný systém plánování na různých úrovních –  
od vizí a idejí k praktickým předpisům a vyhláškám. 
K tomu je třeba institucionální podpora. Jedním z prvních 
kroků v tomto směru bylo právě zřízení Institutu  
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). 

V každé fungující demokracii se obměňuje politická 
správa města. Společně sdílená vize, v jakém městě 
chceme žít, by však měla zůstávat. Všechna úspěšná 
západní města tak mají svůj „IPR“ – instituci, 
která se stará o kontinuitu naplňování základních  
hodnot a principů dobře fungujícího města.

Pro každé město je určující hodnotou kvalita života, 
která úzce souvisí s podobou veřejného prostoru. 
Klíčovým tématem IPR Praha je právě snaha o kultivaci 
a aktivní využívání veřejných prostranství. Sdílení 
společného prostoru obvykle vede lidi k vzájemnému 
respektu a učí je kultivované diskuzi. I proto úroveň 
veřejného prostoru odráží kvalitu demokracie. 

Dalším parametrem dobře fungujícího města jsou 
logicky nastavená pravidla. Ta by měla být jasná, 
srozumitelná a měla by platit pro každého stejně.  
IPR Praha se snaží vytvořit přehledný stavební 
a urbanistický systém. 

Významná systémová změna, kterou hlavní město 
v oblasti rozvoje a plánování prochází, klade vysoké 
nároky na transparentnost a otevřenou komunikaci 
s veřejností a institucemi, jichž se tato změna týká. 
Důraz na otevřenost a kontrolu veřejností je jednou  
ze zásad IPR Praha.

Těm z vás, které zajímá naše činnost,  
je určena tato brožura.    

IPR Praha  



Co IPR Praha dělá
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) 
je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti urbanismu, architektury 
a rozvoje hlavního města. Je příspěvkovou organizací Prahy a zastupuje 
ji jako účastníka řízení ve věcech územního plánování.

Institut především zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti 
strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru, 
dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. 
Jde například o nedávno dokončené Pražské stavební předpisy, Koncepci 
pražských břehů nebo Manuál tvorby veřejných prostranství. Klíčovým 
projektem je tvorba nového územního plánu – tzv. Metropolitního plánu 
Prahy a právě probíhající aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy.

Významným úkolem IPR Praha je zajišťovat zpracování geografických 
dat a informací, a to jak pro aplikovaný výzkum, tak pro vznik podkladů 
důležitých pro rozvoj města (zejména Územně analytické podklady  
hl. m. Prahy). IPR Praha spravuje web www.geoportalpraha.cz,  
který obsahuje množství map Prahy přístupných široké veřejnosti, 
spolupracuje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými a neziskovými 
organizacemi jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

[ Workshop s Markem Johnsonem v IPR Praha,  
foto: Jan Malý ]



V listopadu 2013 byla dokončena transformace Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 
(ÚRM) v Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). 
Cílem transformace je vrátit Prahu mezi nejvyspělejší evropské metropole, 
k čemuž je třeba zvýšit důraz na koncepční přístup při plánování rozvoje. 
Nezbytnou součástí transformace je rozšíření agendy a vysoké požadavky 
na odbornost zaměstnanců. Jen tak je možné zajistit takovou úroveň 
výstupů, aby IPR Praha dostál současným nárokům na kvalitu plánování 
a rozvoje města.

V souvislosti s rozšířením agendy vznikla v roce 2012 ještě pod hlavičkou 
ÚRM nová koncepční pracoviště Kancelář metropolitního plánu a Kancelář 
veřejného prostoru. Jejich společným cílem je vrátit do oblasti plánování 
a správy města důraz na vysokou kvalitu života. Mezi hlavní činnosti IPR 
Praha nově patří také výzkumná a vzdělávací činnost a využívání dat, 
informací a znalostí jako součást aplikovaného výzkumu.

IPR Praha mění systém plánování a rozvoje hlavního města, klíčové 
dokumenty zpracovává souběžně, což umožní vytvořit nový provázaný 
a ucelený systém, který bude odpovídat potřebám metropole ve 21. století.

Nezbytným prostředkem k dosažení vysoké kvality plánování a správy 
města je srozumitelná a otevřená komunikace a aktivní spolupráce 
s veřejností a dalšími aktéry rozvoje města. Proto v roce 2013 vznikla 
Kancelář komunikace a prezentace, která pořádá semináře a workshopy 
pro městské části nebo přednášky pro veřejnost, aktualizuje webové stránky 
a komunikuje na sociálních sítích.

Nový přístup /  
otevřenost  

a koncepčnost

[ Nábřeží žije!, foto: Anna Šolcová ]



[ Strategické cíle aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy ]

Strategické plánování
Pro strategické plánování rozvoje města je klíčový realistický strategický 
plán, což je dokument, který formuluje společně sdílenou vizi města.
 Určuje hlavní směry rozvoje ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě 
a stanovuje cíle a priority v sociálně-ekonomické oblasti města. 
Podkladem pro jeho vznik jsou nově vypracovávané fi skální či demografi cké 
analýzy, diskuze s experty, veřejnou správou a dalšími institucemi. 

Strategický plán je pro milionovou metropoli zásadní, přesto byla tato 
oblast v Praze až donedávna značně zanedbávána. Jedním z hlavních 
úkolů IPR Praha je tak vytvořit strategický plán, který bude srozumitelný, 
praktický, fl exibilní, uskutečnitelný a jehož naplňování budou moci 
obyvatelé na představitelích města vyžadovat.

Práce na aktualizaci vycházejí z komunitní metody, která je založena 
na účasti širšího okruhu lokálních aktérů a odborné veřejnosti. 
V týmu se vzniku plánu účastní kolem 250 odborníků. Postup prací 
je průběžně prezentován na veřejných konferencích, přednáškách 
i expertních seminářích. Těch se dosud zúčastnilo na 4 000 posluchačů.

Neoddiskutovatelnou součástí při hledání a realizaci nové vize Prahy 
je podpora výzkumu, inovací a podnikání. Proto IPR Praha zpracovává 
Regionální inovační strategii nebo odborně garantuje projekt inovačních 
voucherů. Současně se institut připojil ke konceptu Smart Cities, který 
usiluje o uplatnění inovativních technologických řešení ve městech. 

PRoSPERITa

Prosperující město

mobILITa

Fyzicky prostupné, 
dostupné
a propojené město

PRoSTřEDí 

 Funkční a esteticky 
kvalitní prostředí 
ve městě

LIDé

Otevřené 
a soudržné město
využívající 
potenciál aktivních 
a vzdělaných 
obyvatel

KREaTIVITa

Živé, kulturní 
a kreativní město

 SySTém/SPRáVa 

Chytře 
a transparentně
spravované město
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Plánování Prahy prostřednictvím veřejných prostranství 
je v první řadě změnou přístupu k řešení dílčích systémů. 
Cílem všech systémů je tvorba města. Tento jednoduchý postoj 
bude nadřazen všem partikulárním a rezortním zájmům. 
Napříště má charakter prostředí určovat, jak se v něm bude 
„chovat“ infrastruktura, nikoliv naopak. Uliční profil určuje 
šířku jízdních pruhů ne opačně, město již nesmí být pouhým 
„urbanistickým doprovodem dopravního řešení“. Charakter 
takového prostředí je možné „modelovat“ pouze skrze charakter 
veřejných prostranství, ztrácí smysl snažit se složitě a marně 
vlamovat sofistikovanými „funkčními regulativy“ do náplní 
soukromých parcel. Modul uličního profilu je tedy základem 
budoucí „regulace“. Jeho hierarchie odpovídá postavení 
jednotlivých lokalit vůči městu jako celku, zda jsou to sídla 
v krajině nebo součást města. Mimo zastavitelné území se 
veřejná prostranství zobrazují polygonem, uvnitř plochou. 
Doplňkovou vrstvu tvoří informace o veřejně přístupném 
parteru. Vyjadřuje vztah prostranství ke stavební struktuře, 
která ho determinuje. Existence služeb a obchodů v parteru 
poskytuje ve skutečnosti nekompromisní obraz, kde je a kde 
není „město“. Tato výpověď o stávající intenzitě veřejných 
prostranství je současně i klíčemk pojmenování deficitů 
a potenciálu.  
[ ▶ Potenciál, priority a flexibilita ]

Mapa veřejných prostranství
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[ Mapa veřejných prostranství, zdroj: Koncept odůvodnění Metropolitního plánu. Verze k datu vydáni 11–2014 ]
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Územní plánování
Průřezovým tématem všech dokumentů územního plánování je 
snaha využít zanedbaného potenciálu města. Praha chce využít 
křovinami zarostlou městskou „džungli“ či tzv. brown� eldy 
namísto zabírání volné krajiny na periferii. Někde tak vzniknou 
nové parky, jinde nové budovy a místa pro příjemné trávení 
volného času.  

Metropolitní plán

Metropolitní plán Prahy je nový Územní plán 
hl. m. Prahy. Dokončen by sice měl být až v roce 
2017, jeho metodika a koncept budoucí podoby 
však byly představeny již na jaře 2014. 
Co by měl Metropolitní plán přinést? Zaprvé by 
měl zastavit nekontrolované rozpínání zástavby 
do polí stanovením jasné hranice mezi městem 
a krajinou. Už by tak na okraji Prahy neměla 
vznikat neekologická a neekonomická „sídelní 
kaše“. Dalším prvkem je nová základní jednotka 
územního plánu tzv. lokalita, defi novaná svou 
pozicí ve městě, převažujícím charakterem 
zástavby, veřejných prostranství a krajiny 
či kulturně-ekonomickými podmínkami. 
Ambicí nového plánu je podpořit městský 
charakter jednotlivých lokalit – pro různé 
lokality budou platit různé regulace. 
Ty mj. zamezí vzniku solitérních výškových 
budov na nevhodných místech jako například 
v lokalitách s charakterem vilové zástavby. 
Udržení charakteru napomůže další novinka – 
nastavení výškové regulace zástavby na celém 
území Prahy.< w
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Pražské 
stavební předpisY

Díky Pražským stavebním předpisům, 
které jsou účinné od 1. října 2014, má Praha 
takové zásady tvorby města, jaké jsou běžné ve 
vyspělých evropských metropolích. Nové stavební 
předpisy umožní řešit soudobé problémy, které jsou 
spojeny zejména s rozpadem městské struktury 

a souvisejícími ekonomickými, environmentálními 
a sociálními dopady. Na rozdíl od předchozích 
předpisů jsou založeny na předpokladu, že budovy 
nejsou solitéry, ale spoluutvářejí celkovou podobu 
města, a proto musí ladit se svým okolím. Nově 
stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic 
a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných 
prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města 
krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu 
a technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují 
některé příliš striktně nastavené technické 
požadavky pro novou výstavbu. Nové předpisy se 
inspirují osvědčenou stavební legislativou měst, 
která se pravidelně umisťují na předních příčkách 
indexů kvality života, jako je třeba Vídeň či Berlín.

[ ilustrace: Michal Šlusar ]

Předpisy také regulují infrastrukturu 
(vodovod, plynovod, elektrické rozvody atp.) 
tak, aby se vedle sebe pod ulicí pohodlně vešly 
jak trubky a kabely, tak kořeny stromů.

Pražské stavební předpisy zavádějí regulaci, 
která na základě charakteru okolní zástavby 
stanoví pravidla pro nové stavby.Pražské stavební předpisy zakazují 

umisťovat billboardy větší než 6m2 
v zastavitelném území města.
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Veřejný prostor
zvyšování kvality života ve městě je průřezové téma 
všech dokumentů vznikajících v IPR Praha. Cílem je 
vytvářet kvalitní veřejná prostranství pro příjemné 
trávení a sdílení volného času ve městě.

Manuál tvorbY
veřejných prostranství

Cílem Manuálu tvorby veřejných prostranství, 
schváleného v červnu 2014, je postupně přetvořit 
Prahu v příjemné město lákající k pobytu ve 
veřejném prostoru. Manuál obsahuje pravidla 
a doporučení, jak dosáhnout stanovených cílů, 
a popisuje optimální postup přípravy a realizace 
investic. O co konkrétně jde? Důležité téma je 
prostupnost města pro pěší. Na rušných místech 
mají být chodníky tak široké, aby poskytovaly 
dost místa pro chodce, stromy i předzahrádky, 
parkování i veřejnou dopravu. Sloupy 
tramvajového vedení či veřejného osvětlení by 
měly být sdružovány, aby co nejméně překážely. 
Pohyb chodců nemají komplikovat ani souvislá 
zábradlí, nadchody nebo podchody. Manuál se 
soustředí i na estetiku veřejných prostranství, 
zabývá se regulací reklamy a podobou městského 
mobiliáře. Nabízí tak vyvážené řešení pro 
všechny uživatele veřejných prostorů – chodce, 
cyklisty i řidiče. Cílem manuálu je také zlepšit 
koordinaci, aby například jedna ulice nebyla 
zbytečně opravována několikrát do roka. Vedle 
přívětivějších veřejných prostranství tak zajistí 
fi nanční a časovou úsporu při jejich budování.

[ Příjemné prostředí karlínské ulice s prostorem pro chodce, 
předzahrádky, stromořadí a parkování kol i automobilů, 

foto: Veronika Kučerová ]
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Koncepce  
pražských  
břehů

Řeka a její břehy jsou důležitým městotvorným prvkem a tak by se k nim 
mělo přistupovat. Praze však dosud chyběla představa, jak potenciál řeky 
a jejího okolí rozvíjet. Koncepce pražských břehů, schválená v únoru 2014, 
tuto situaci napravuje. 
Mnoho atraktivních pobřežních lokalit bylo dosud zanedbáváno, špatně 
spravováno či nevhodným způsobem privatizováno. Nová koncepce 
by měla koordinovat plány a investice státní správy, města Prahy 
i soukromých investorů, aby bylo okolí řeky vyhledávaným veřejným 
prostranstvím. Oba břehy Vltavy by tak měly být volně přístupné po celé 
délce říčního toku na území Prahy. Nově jmenovaný Městský správce 
nábřeží aktivně prosazuje naplnování koncepce zejména  
na pražských náplavkách.

[ Instantní park urbanACT, foto: Rostislav Zapletal ]



[ Vítězný návrh urbanisticko-architektonické soutěže na ideové řešení Malostranského náměstí, 
autoři: Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský ]

Projekty a soutěže
Na jaře 2014 vznikla v IPR Praha Kancelář projektů 
a soutěží. Jejím úkolem je zajistit, aby městským 
investicím do veřejných prostranství předcházela 
koncepční příprava například formou architektonické 
soutěže. To by mělo znatelně zvýšit celkovou kvalitu 
zásahů do městského prostoru. 

Malostranské náměstí

Jedna z nejkrásnějších částí staré Prahy Malostranské náměstí 
je dnes spíše parkovištěm. Proto IPR Praha ve spolupráci s Magistrátem 
hl. m. Prahy vyhlásil urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové 
řešení Malostranského náměstí. Vítězný návrh Martina Hájka, 
Václava Hájka a Petra Horského by měl být realizován od roku 2016.  

Do roku 2016 IPR Praha plánuje až 20 architektonických a urbanistických 
soutěží, úprav veřejných prostranství a jiných projektů, mezi které patří 
například Vinohradská třída, Revoluční, Táborská nebo Klapkova ulice, 
předprostor Letiště Václava Havla nebo Rašínovo nábřeží.
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[ Počet cestujících za den na zastávkách Pražské integrované dopravy, zdroj: Sekce prostorových informací IPR Praha ]
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Infrastruktura a krajina
IPR Praha usiluje o fyzicky prostupné, dostupné 
a propojené hlavní město. Proto je potřeba zkrátit 
dojezdové vzdálenosti prostřednictvím nových mostů, 
podpořit rozvoj pražského Letiště Václava Havla 
a rozvíjet kolejovou dopravu včetně příměstské železnice 
a dráhy přes letiště až do Kladna.

Stěžejním dokumentem, který povede k naplnění těchto principů, 
je aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, kterou IPR Praha 
zpracoval. Mimo jiné vymezuje koridor Pražského okruhu, řeší koridor 
vysokorychlostní železnice nebo stavbu paralelní dráhy  
na ruzyňské letiště. 

Větší pozornost je věnována také MHD, cyklistické a pěší dopravě.  
Cílem je prohloubit integraci dopravních systémů Prahy a Středočeského 
kraje nebo zajistit vybudování záchytných parkovišť na okraji města, které 
umožní návštěvníkům Prahy přestoupit z automobilu na MHD nebo kolo.

Dále IPR Praha zpracovává analýzy a návrhy týkající se dopravní, 
technické a krajinné infrastruktury – věnuje se například  
kompletnímu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj pro nově  
vznikající koncepční dokumenty.

kancelářIPR InfRasTRukTuRy
a kRajiny



[ Absolutní výšky hladin zástaby v rastru 100 x 100 m, zdroj: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014. Verze k datu 09–2014 ]
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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
zajišťuje a rozvíjí geografi cká data hlavního města 
Prahy a vytváří prostorové analýzy například dopravní 
dostupnosti, majetkoprávních vztahů v území nebo 
struktury zástavby.  

Digitální mapa veřejné
správY hl. m. PrahY

Důležitou aktivitou IPR Praha je zajištění trvale 
aktuálních základních geografi ckých dat 
pro všechny činnosti městské správy. 
Součástí Digitální mapy veřejné správy 
hl. m. Prahy je zejména Technická mapa, 
ortofotomapy, 3D model Prahy a také základní 
přehledná mapa Prahy 1 : 25 000.

Geoportál 
hl. m. PrahY

Geoportál je základní, veřejně přístupný, 
internetový zdroj map a informací 
o území Prahy. Stránky nabízejí více než 
třicet on-line map Prahy – od leteckých snímků 
z různých let přes hlukovou mapu 
až po Atlas životního prostředí.

Geografická data

Územně analYtické
podkladY

V posledních dvou letech byly aktualizovány 
územně analytické podklady, které slouží jako 
základní východisko pro plánovací dokumenty – 
charakterizují významné hodnoty hlavního 
města, limity, problémy i možnosti dalšího 
rozvoje. Současná verze je dosud nejpodrobnějším 
a nejširším průzkumem stavu území Prahy.

Otevřená 
data

V současné době IPR Praha zpřístupňuje data 
pro rovné a transparentní sdílení 
prostorových informací. Proto připravuje 
mimo jiné službu eVýdej – bezplatný 
elektronický výdej geografi ckých dat 
a systém pro přímý přístup 
k otevřeným geografi ckým datům.
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aKCE IPR PRaHa V číSLECH :

Komunikace a participace

[ Prahou s Manuálem tvorby veřejných prostranství  
a Pražskými stavebními předpisy, foto: Jan Malý; 

následující dvoustránka → Nábřeží žije!, foto: Anna Šolcová; 
 Metropolitní ozvučná deska, foto: Jan Malý ]

Živé a fungující město nemůže být bez komunikace 
a spolupráce s obyvateli. Proto vznikla v roce 2013 
Kancelář komunikace a prezentace, která pořádá 
pro laickou i odbornou veřejnost nejrůznější akce, 
komunikuje s médii a zajišťuje prezentaci institutu 
na webových stránkách a sociálních sítích.





Evropské projekty
IPR Praha hraje důležitou roli při využívání nejrůznějších 
dotačních příležitostí, z nichž Praha čerpá významné 
prostředky. Kromě níže uvedených projektů je 
IPR Praha například členem mezinárodní inovační sítě 
morgenstadt: City Insights.

Operační  
program Praha / 
pól růstu ČR

Investice z unijních fondů budou proudit 
díky Operačnímu programu Praha –  
pól růstu ČR do oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací, podpory malých a středních 
podniků a na posun k nízkouhlíkovému 
hospodářství či na podporu vzdělávání 
a rovných příležitostí. 

Integrované  
územní investice

Integrované územní investice (ITI) jsou 
novým nástrojem k integrované realizaci 
územních strategií, který Evropská komise 
navrhla pro období 2014–2020. Členským 
státům pomáhá naplňovat cíle operačních 
programů a slučovat finanční zdroje 
z několika os jednoho nebo více  
operačních programů. 

Smart Cities

Koncept Smart Cities je hlavním trendem 
regionální politiky v EU. Jde o aplikaci 
inovačních technologických řešení do 
městského prostředí, které mají zajistit 
snížení environmentálního zatížení měst.  
Po uplynutí programového období  
2014–2020 bude možné čerpat pouze 
prostředky z těchto programů, proto je nutné 
tento trend sledovat a být na špici vývoje. 

Mezinárodní 
spolupráce

IPR Praha navazuje aktivní spolupráci se 
zahraničními partnery. Cílem je inspirovat 
se a přenést příklady dobré praxe k nám do 
Prahy. Proto pořádá semináře, workshopy 
a konference pro laickou i odbornou veřejnost 
a rozvíjí partnerství měst v rámci Evropy. 
To dokládá účast v mezinárodní síti Eurocities, 
vznik neformální platformy čtyř měst – Prahy, 
Brna, Vídně a Bratislavy – pod názvem 4CE 
nebo urbanistické konference Praha-Vídeň, 
Praha-Amsterdam či reSITE.[ Místostarostka Vídně Maria Vassilakou  

na Česko-rakouském fóru architektury 2013, 
foto: Anna Šolcová ]



07—11—2013
Transformace Útvaru rozvoje  
hl. m. Prahy na Institut  
plánování a rozvoje  
hlavního města Prahy 

14—09—2013
Nábřeží žije! 
Smetanovo 
nábřeží bez aut 

01—04—2014
Zveřejnění 
konceptu 
odůvodnění 
Metropolitního 
plánu, 1. část  
(2. část  
v září 2014)

18—02—2014
Vznik Kanceláře projektů 
a soutěží

18—06—2014
Spolupořádání konference 
reSITE na téma  
Města a krajiny nové 
ekonomiky

24—06—2014
Schválení Manuálu tvorby veřejných prostranství 
a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

18—07—2014
Ustavení Gremiální rady  
IPR Praha

03—11—2014
Forum Praha/Amsterdam 
na téma participace

19—09—2013
Schválení návrhu zadání 
Metropolitního plánu

22—11—2013 
Česko-rakouské fórum 
architektury 2013: 
konference Středoevropská 
metropole v 21. století

04—02—2014
Schválení Koncepce  
pražských břehů  
Radou hl. m. Prahy

15—05—2014 
Spolupořádání konference  
Governance of Land Use  
in OECD Countries 

19—06—2014
Vyhlášení urbanisticko-architektonické  
soutěže na ideové řešení prostoru  
Malostranského náměstí v Praze

15—07—2014
Schválení Pražských  
stavebních předpisů  
s účinností od 1. 10. 2014

04—10—2014
Metropolitní 
ozvučná deska 3.4 
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28—04—2012
Metropolitní 
ozvučná deska 1.1

03—09—2012
Vznik Kanceláře  
metropolitního plánu

31—05—2013
Usnesení Rady hl. m. Prahy 

k zahájení přípravy aktualizace 
Strategického plánu hl. m. Prahy

07—06—2012
Rozhodnutí o pořízení
Metropolitního plánu

01—11—2012
Vznik Kanceláře 
veřejného prostoru

18—06—2013
Spuštění kampaně Ladíme Prahu
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Kancelář komunikace a prezentace
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kkp@ipr.praha.eu
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[ obálka → Diskuze nad pražskými mapami,  
Nábřeží žije!, foto: Anna Šolcová; 

předsádka → Debata o strategickém plánování Prahy,  
Nábřeží žije!, foto: Anna Šolcová ]



Více informací na webových stránkách: 

www.iprpraha.cz  
facebook.com/iprpraha    
twitter.com/iprpraha

Veškeré aktivity IPR Praha sledují 
základní cíl – učinit Prahu živým, vlivným, 
dynamickým a konkurenceschopným městem, 
které je příjemné pro život, pružně reaguje 
na současné potřeby obyvatel a obstojí 
mezi nejvyspělejšími městy v Evropě. 


