
 

 

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 



 

 

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  
  
  



 
 
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 
 
 
 
 
 
Studie základních úprav Karlova náměstí  
 
 
 
- pouze na CD u originálu usnesení 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1734 ze dne 1. 10. 2013 

Úpravy Karlova náměstí Etapa I. – rozpočtové opatření 

 

Stanovení finanční částky na projekční přípravu a realizaci investičních akcí hl. m. Prahy 

v prostoru Karlova náměstí, a to na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné 

spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí (dále jen „Dodatku“) a 

v souladu se záměry rehabilitace definovanými v tomto Dodatku a ve Studii základních úprav 

Karlova náměstí Etapa I. (dále jen „Studii“) vypracované Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 

 

Jedná se o akce Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a Technické správy komunikací hl. m. 

Prahy – stavební úpravy v plochách bezprostředně navazujících na oblasti řešené v rámci 

předmětných akcí s cílem zlepšení obytné kvality veřejných prostranství.  

 

Výše nákladů vychází z odhadů nákladů předaných jednotlivými investory vč. DPH. 

 

Návrh úpravy rozpočtu: 
 

část A) 

- zvýšení kapitálových výdajů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., kap. 0329, § 2221, č. 

akce 0000000 „Rek. TT Karlovo nám. (Myslíkova - Moráň)“ o 2 722,5 tis. Kč, na 

modernizaci přilehlých veřejných prostranství dle Studie 

- snížení kapitálových výdajů odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, kap. 0940, č. 

akce 40083 „Projekt vybudování centrálního DMS v datovém centru“ o 2 722,5 tis. Kč 
 

část B) 

- zvýšení kapitálových výdajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy, kap. 0329, § 

2212, č. akce 0000000 „Karlovo nám.- revitalizace“ o 25 791,2 tis. Kč, na modernizaci 

přilehlých veřejných prostranství dle Studie 

- zvýšení kapitálových výdajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy, kap. 0329, § 

2212, č. akce 0003217 „Systém řízení MSP“ o 7 465,7 tis. Kč, na modernizaci světelných 

signalizačních zařízení dle Studie 

- snížení kapitálových výdajů odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, kap. 0940, č. 

akce 40083 „Projekt vybudování centrálního DMS v datovém centru“ o 12 277,5 tis. Kč, 

č. akce 40106 „Projekt vybudování datového centra“ o 15 000 tis. Kč, č. akce 41943 

„Projekt zavedení Service Desku“ o 2 000 tis. Kč, č. akce 41944 „Projekt rozvoje 

spisových služeb a systému pro elektronická podání“ o 2 000 tis. Kč a č. akce 41946 

„Projekty implementace bezp.opatř. k ochr. IS/ICT a IS CPV“ o 1 979,4 tis. Kč 



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. 
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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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