
REVITALIZACE KARLOVA NÁMĚSTÍ

Současný stav Karlova náměstí.

Karlovo náměstí je veřejné prostranství celopražského 
významu. Pod názvem Dobytčí trh bylo založeno Kar-
lem IV. ve 14. století jako hlavní pražské tržiště a také 
poutní místo s kaplí Božího Těla. Od svého začátku 
tak bylo Karlovo náměstí jednou z hlavních křižovatek 
Prahy. Současný park byl realizován v roce 1884 podle 
návrhu krajinářského architekta Františka Thomayera, 
který v souladu se světovými trendy přinesl do již 
tehdy rušného centra města klidnou zelenou oázu. Od 
té doby, především kvůli neustálému nárůstu automo-
bilové a veřejné dopravy, bylo soužití dvou protichůd-
ných funkcí náměstí stále náročnější. Park je dnes ve 
špatném stavu, ale původní promyšlená kompozice, 
tvořená modelací terénu, stromy i další vegetací, je 
stále dobře čitelná a v roce 1998 byla prohlášena za 
kulturní památku krajinářské architektury. Nese tedy 
stejnou míru ochrany jako moho historických budov 
v Praze.

Co je krajinářská architektura?
Při vyslovení krajinářský či zahradní architekt si větši-
nou představíme člověka, jehož úkolem je navrhovat 
zahrady. To je ovšem jen střípek ze zodpovědností 
tohoto komplexního oboru. Míra technologického roz-
voje a urbanizace před nás staví vážnou výzvu: neni-
čit městskou přírodu i krajinu a zároveň s ní zachovat 
kontakt. Středobodem krajinářské architektury nejsou 
rostliny, ale člověk a jeho smyslové vnímání a potřeby. 
Ty je možné naplňovat propojením zahradního umění 
s ochranou přírody a architekturou, což jsou obory, 
mezi kterými dosud často stála nepřekonatelná bari-
éra. Krajinářský architekt je samostatnou profesí, ale 
v Česku jen velmi pozvolna nachází uplatnění i mimo 
oblast zahradního umění a okrasného sadovnictví. 

Jeho roli při navrhování krajiny, parků či veřejných 
prostranství někdy přebírají architekti, ale ve větši-
ně případů prostě chybí. V jiných zemích však tato 
profese již dnes dosahuje vysokého uznání. Soutěžní 
dialog na Karlovo náměstí si vzal za úkol otevřít téma 
krajinářské architektury v Česku, dostat ji do širšího 
povědomí lidí, přivést do Prahy přední krajinářské 
architekty z Evropy a získat schopný multioborový 
tým vedený zkušeným krajinářským architektem, který 
povede revitalizaci Karlova náměstí. Věříme, že se to 
povedlo a že tak důležitý obor se i v naší společnosti 
brzy bezpečně uchytí. Naše krajina, a to i ta městská, 
krajinářské architekty jednoznačně potřebuje.

První snahy o revitalizaci náměstí
Snahy revitalizovat Karlovo náměstí se objevily již 
v 90. letech minulého století, kdy byla dokonce kom-
pletně proměněna severní část náměstí, výsledek se 
však nesetkal s všeobecným souhlasem veřejnosti 
a rekonstrukce dalších částí byla zastavena. V roce 
2008 vyhlásila městská část Praha 2 ideovou soutěž 
na podobu náměstí, ale žádný z návrhů nedosahoval 
takových kvalit, aby mu bylo uděleno první místo. 
V roce 2013 tak vznikl jeden z prvních úkolů pro 
Kancelář veřejného prostoru Institutu plánování 
a rozvoje Prahy (IPR Praha), a to spolu s Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy, který na náměstí v tu chvíli již 
dokončoval projekt na rekonstrukci tramvajové trati, 
vymyslet rekonstrukci ulic kompletně. Tak začala tzv. 
Etapa I. Všem bylo ihned zřejmé, že vynechat z první 
fáze rekonstrukce řešení parku není ideální řešení, ale 
z důvodů havarijního stavu tramvajové trati bylo nutné 
k takovému kroku přistoupit. 

Etapa I
Etapa I zahrnuje kompletní rekonstrukci některých 
ulic vč. změny povrchů a sjednocení trakčního 
vedení a osvětlení na jednotné sloupy. Dále také 
úpravy všech křižovatek spolu s dobudováním 
dnes žalostně chybějících přechodů pro chodce, 
odsunutí parkujících aut z chodníků a dalších 
úprav. Etapa I  byla realizována zatím pouze na zá-
padní ulici s tramvajovou tratí a na dvou severních 
křižovatkách u budovy Městského soudu. Ostatní 
křižovatky, kvůli složité dohodě všech příslušných 
úřadů a organizací, na nutná povolení a následnou 
proměnu stále čekají. Nečekané zdržení v povolo-
vacím řízení vyvolal návrh nového přechodu přes 
Resslovu ulici, který dnes zcela zásadně chybí 
mezi vstupy do metra v jižní a střední části Karlova 
náměstí. Absence tohoto přechodu přímo přispívá 
k degradaci parku, ve kterém chodci, mířící k je-
dinému přechodu u kostela sv. Ignáce, vyšlapávají 
v trávníku diagonální pěšinu.

Sjednocené sloupy trakčního vedení i osvětlení po rekonstrukci v Etapě I.Na západní ulici před rekonstrukcí překážel chodcům bezpočet sloupů.

Park na Karlově náměstí je i dnes oblíbeným místem odpočinku.

Na křižovatce s Resslovou ulicí dnes chybí přechody na všech stranách, 
lidé jsou tak nuceni používat podchod metra, který však není bezba-
riérový. 
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Vývoj Karlova náměstí
Karlovo náměstí je významným zeleným prostran-
stvím v centru Prahy. Je zároveň náměstím, parkem 
i zahradou. Při úvahách o jeho budoucí podobě je 
třeba začít pohledem na staletí historie Evropy, Čech 
a Prahy. Příběh tohoto náměstí začal v roce 1348 
psát jeho zakladatel Karel IV., parkovými úpravami 
pokračovali Bedřich Wünscher a František Thomayer. 
Život na Karlově náměstí se však neustále proměňuje. 
Návrh rekonstrukce parku ctí stávající památkově 
chráněný park, nově navrhovaná vrstva je velice 
citlivá a nezasahuje do hlavních cenných motivů Tho-
mayerova parku. Návrh vzdává hold všem historickým 
vrstvám a příběhům, včetně těch malých a skrytých – 
a to nejen v celkovém konceptu, ale i v detailech.

NÁVRH REVITALIZACE PARKU NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Památkově chráněná parková koncepce od Františka Thomayera z roku 
1884.

Koncept návrhu
V rozsahu „od fasády k fasádě“ je navržen pevný 
městský rám s měkkým krajinným jádrem. Cílem je 
chránit Thomayerův park a doplnit jej o aktivní pře-
stupní prostor – městský rám. Díky zlepšení a posílení 
cestní sítě bude možné pohodlně procházet územím 
bez poškozování stromů a parkové plochy. Vybraná 
místa jsou upravena pro multifunkční využití. Povrchy, 
mobiliář a další prvky jsou navrženy ve vztahu k vý-
znamu a charakteru Karlova náměstí. Nové stavební 
objekty jsou nedílnou součástí rámu. Jsou navrženy 
jako subtilní transparentní altány se zastřešenými 
průchozími terasami.

Uliční prostor a jeho hranice 
s okolními budovami.

3 vrstvy návrhu

Městský park, zahrnující i dláždě-
ný prostor před radnicí, tvoří roz-
hraní mezi městem a parkem.

Zachováním vnitřní figury parku 
návrh respektuje památkově 
chráněné krajinářské úpravy z 
konce 19. st.

Vstupy a cesty v parku
Při zachování Thomayerova tvarosloví návrh 
zajišťuje více vstupů do parku, úpravy ve 
vedení cestní sítě a nové zpevněné plochy 
v parku. Tak je zlepšen podélný i příčný 
pohyb náměstím a zároveň jsou zachovány 
velké plochy trávníků, které umožní relaxaci 
uvnitř parku.  

nový vstup

stávající vstup

Hospodaření s dešťovou vodou
Během běžných srážek je voda absorbována všemi zelenými plochami 
v parku. Při přívalových deštích jsou přebytečné objemy vody sváděny 
do snížených středních částí, tak aby nezaplavovaly okolní ulice. Mírně 
svažité parkové cesty svádějí vodu směrem k vegetačním plochám, kde 
se voda vsakuje. Rostlinná skladba rámu je přizpůsobena vlhku a má 
zvýšenou odolnost vůči soli, aby byla schopná zadržovat dešťovou vodu 
z ulic. Ideálně by v budoucnosti měla být shromažďována dešťová voda 
ze střech okolních domů a po filtraci užívána pro zavlažování v parku. 

Městský rám
Karlovo náměstí 
je městským a krajin-
ným prostorem zároveň. 
Tento princip duality je v návrhu 
zhmotněn v myšlence prostupné-
ho městského rámu, který tyto dva 
prostory vymezuje, a zároveň vzájemně 
propojuje. Rám funguje jako rozhraní, je 
vstupní branou do parku, ale zároveň jeho vnitřní 
prostředí chrání. Skládá se z více prvků – stromořadí, 
promenádního chodníku, obvodové lavice, rostlin 
i objektů drobné architektury. Struktura rámu je 
rytmizovaná střídáním otevřených a uzavřených částí 
vegetace, což vytváří tzv. okna do parku. Nově přida-
né vstupy umožní lepší propojení parku s přilehlými 
ulicemi. Kavárna a další zázemí umožní pohodlné 
užívání veřejného prostoru všemi návštěvníky parku.

Kulturní mozaika
Přímo do povrchu promenády jsou vepsány příběhy. Typická pražská 
mozaika, vyskládaná jako pixely do abstraktního kryptického jazyka, 
je nositelem slov a vět, které se vztahují k dějinám Karlova náměstí. 
Zdroje těchto příběhů mohou být různé: spisovatelé a umělci, místní 
lidé i cizinci, slavní i neznámí. Rozklíčováváním návštěvník interaktivně 
odhaluje pestrou kulturní mozaiku a paměť náměstí.
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Nová alej odkazující se na návrh Bedřicha Wünschera a širší chodník přináší do uličního prostoru nový rytmus. Svou přítomností také zpříjemňuje 
bezprostřední okolí lavice městského rámu. Ta umožňuje využití pro různé aktivity. Na ni navazuje výrazně rozšířené schodiště ve středu jižní části 
parku, které nově nabízí pohodlný vstup do parku.
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Návrh herních prvků vychází z bohaté historie Karlova náměstí.
Pavilon kavárny s pobytovou 
terasou je součástí rámu 
a funguje jako brána do 
parku.

Chodník může každý dešifrovat i pomocí mobilu.

Vegetace
Karlovo náměstí je prostor s hodnotnou vegetací 
pocházející z různých časových etap. Tyto historicky 
hodnotné rostliny je třeba v co největší míře respekto-
vat. Pro Thomayerovu éru je typické použití konkrét-
ních rostlinných druhů, především šeříků. Tento prvek 
bude zachován jako stopa tehdejšího „internacionál-
ního stylu“. Pro zvýšení pocitu bezpečí v parku návrh 
pokračuje v Thomayerově prvotní myšlence „oken“ do 
parku. Prolamuje zelenou bariéru keřového patra, aniž 
by ničil základní strukturu obvodového valu. Vzniká 
tak rovnováha mezi otevřenými průhledy a uzavřeným 
zeleným lemem parku, což zvyšuje přehlednost. 
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Etapizace rekonstrukce
Aktualizace kulturních hodnot náměstí bude realizo-
vána v několika fázích. Už před zahájením celkové 
rekonstrukce parku bude zvýšena péče o významné 
stromy a keřové patro. Nejpozději do roku 2025 bude 
dokončena rekonstrukce všech tří částí parku, které 
se budou rekonstruovat postupně, aby byl park stále 
obyvatelný. Navazovat bude dlouhodobý vývoj vege-
tace a zlepšení dopravního režimu. Výhledovým hori-
zontem je rok 2048, kdy vzpomeneme 700. výročí za-
ložení náměstí. Jeho oslavy budou ideálním milníkem 
pro další kroky vpřed. K tomuto okamžiku se vztahuje 
dlouhodobá vize výsledného stavu vegetace a zlep-
šení prostoru Karlova náměstí z dopravního hlediska. 
Pokud však bude občanská a politická vůle, dopravní 
změny se mohou uskutečnit mnohem dříve. Úpravy 
parkové části náměstí navazují na rekonstrukci ulic 
náměstí (Etapa I). Návrh uvažuje také o možných va-
riantách zklidnění dopravy a lepším propojení parku s 
budovami kolem náměstí.

Správa náměstí a péče o park
Z dlouhodobého hlediska může být projekt Karlova 
náměstí udržitelný jen za podmínky, že ho přijmou 
obyvatelé města a že se v něm nastaví jasný manage-
ment, který bude zahrnovat nejen odbornou péči o 
park, ale i koordinaci akcí, údržby a místních aktérů. 
K tomu slouží institut „Karlomana“, který funguje na 
dvou úrovních: jako správa Karlova náměstí zřízená 
městem a pak jednotlivci, kteří se na údržbě parku 
dobrovolně podílejí. Karloman tak zároveň podporuje 
místní komunitu, ale není na ní přímo závislý. Karlo-
man není jedna osoba, ale celek jednotlivců a skupin. 
Mezi ně patří městská správa, odborníci z řad botani-
ků a historiků, učitelé, studenti a další. Ti všichni musí 
pracovat ve vzájemném souladu, ať už půjde o výsta-
vy, kulturní akce, sousedské slavnosti či jiné události. 
Karloman je tak sjednocujícím elementem náměstí.

radniční náměstí pro trhy 
a akce

cesty a pěšiny s klasickými 
lavičkami

rám - promenáda s možností sezení pobyt u kašnymobilní stánky a lehký mobilní nábytek trávníky pro pikniky
i aktivní odpočinek

Zahradní 
parter
Zahradnická 
tradice 19. století 
je převedena do 
současného jazyka. 
Květinové záhony 
ve střední části 
budou fungovat 
jako pestrá zahrada 
v souladu s mo-
derními principy. 
Stejně jako v době 
Thomayera budou 
formou dočasných 
výstav představo-
vány nejnovější 
trendy zahradního 
umění.

Jižní parter
Karlovo náměstí je místem 
setkávání a potřebuje definovat 
prostor pro prodej občerstvení 
a dalších drobností denní 
potřeby. Novým centrem parku 
bude z tohoto hlediska oblast 
s multifunkční fontánou a kavár-
nou v jižní části, kde se město 
propojí s vnitřní krajinou parku.

Kaple Božího Těla
Ve středověku významnou kapli 
Božího těla bude v tichosti 
připomínat trvalá světelná 
instalace. Paprsky střetávající 
se nad zaniklou kaplí budou 
symbolizovat cesty, po kterých 
ke kapli přicházeli poutníci. 
Tyto linie tvoří viditelné zname-
ní a spojují obě části Karlova 
náměstí.

Kašna se dokáže proměnit na 
pódium či kluziště.

Nová dlážděná plocha před radnicí vytváří plnohodnoté náměstí, kde se 
budou moci konat pravidelné trhy, svatby či jiné akce.
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CO JE SOUTĚŽNÍ DIALOG?
Poté, co IPR Praha dokončil návrh Etapy I, přistoupilo 
se k řešení parku. Vzhledem k několika neúspěšným 
pokusům o jeho revitalizaci bylo od začátku zřejmé, 
že nepůjde o lehký úkol. Požadavek na komfortní pěší 
prostupnost náměstím a prostor pro kulturně-spole-
čenské akce narážel na snahu o maximální obnovu 
kulturní památky. Po dlouhých debatách byl proto 
navržen zcela nový proces, který je oproti klasické 
soutěži o návrh výrazně flexibilnější. Jedná se o druh 
výběrového řízení, který se nazývá soutěžní dialog 
a je vhodný při hledání řešení pro složitá prostranství, 
kde dochází ke střetu velkého množství často proti-
chůdných názorů a sám zadavatel, v případě Karlova 
náměstí město Praha, nemá jednotný názor na to, co 
od prostoru očekává. 
Základem soutěžního dialogu je společná debata 

všech zúčastněných stran – architektů, krajinářů, 
politiků, dopravních inženýrů, památkářů, správců, ve-
řejnosti a důležitých místních aktérů, která slouží jako 
prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho 
kvalit i problémů. Předpokladem je otevřenost a vzá-
jemné naslouchání a respektování zájmů a požadavků 
jednotlivých stran. Od každého aktéra se v první fázi 
očekává, že do dialogu vstupuje s ochotou přijmout 
kompromis, případně i jiné úhly pohledu či řešení, 
než jaké sám původně předjímal. V rámci soutěžního 
dialogu, během kterého se konala úvodní konferecce 
a následovalo několik společných prezentací, vzniklo 
pět samostatných návrhů, ke kterým se všichni aktéři 
ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální 
návrh) měli možnost vyjádřit. Všichni, tedy i příslušné 
úřady, byli do procesu zapojeni zcela od začátku, 

tedy již do tvorby vlastního zadání pro návrh, které 
se postupně vyvíjelo a upravovalo podle toho, jak se 
vyvíjely návrhy a názory. Díky tomu proces napomohl 
postupnému souladu původně různorodých názorů 
a vzniku pěti kvalitních návrhů, ze kterých na konci 
odborná komise vybrala ten nejvhodnější. Díky tomu, 
že příslušné úřady, udělující potřebná razítka, vítězný 
návrh a jeho kvality i případné nedostatky dobře zna-
jí, předpokládáme, že dojde k významnému urychlení 
povolovacího procesu i samotné rekonstrukce. 

Jak byl vybrán vítězný návrh pro Karlovo 
náměstí?
Do soutěžního dialogu na revitalizaci Karlova náměstí 
se přihlásilo 14 týmů z celé Evropy, z nichž bylo na zá-
kladě jejich profesního přístupu k revitalizaci náměstí 
vybráno pět účastníků řízení. Rok týmy pracovaly 
na pěti samostatných návrzích a díky konstruktivní 
zpětné vazbě bylo nakonec velmi težké vybrat vítězný 
návrh z pěti velmi kvalitních nabídek. Návrhy posuzo-
vala odborná komise převážně z hlediska jejich archi-
tektonicko-krajinářské kvality s důrazem na posílení 
památkově chráněných kvalit parku tak, aby obstály 
v současném ruchu náměstí. Poradní hlas komise 
tvořilo několik expertů na různá odborná témata jako 
doprava, kulturní dědictví, zeleň a její péče, hospoda-
ření s dešťovou vodou a další.
Vítězem se stal návrh týmu německého krajinářského 
ateliéru Rehwaldt LA, českého ateliéru BY architects 
a české dopravně-inženýrské firmy PD Filip. 

2. místo: Agence Ter + Break Point + HBH projekt + Phytorestore + Concepto
Francie, Česká republika
členové autorského týmu: Henri Bava, Helen Stokes, Jindriska Schiff (Agence ter), Tomáš Veselý, Martin 
Hajný, Diana Salahieh (Break Point architekti), Petr Sabadáš, Petr Skřička (HBH Projekt), Julien Douesnard 
(Phytorestore), Fanny Gerard (Concepto)

1. místo: Rehwaldt Landscape architects + BY architects + PD Filip
Něměcko, Česká republika
členové autorského týmu: Till Rehwaldt, Eliška Černá, Adéla Chmelová, Christiane Eberts, Mattes Hoffmann, 
Michal Michalski, Karolina Keller, Isabel Schergaut, Garth Woolison (Rehwaldt LA), Markéta Zdebská, Marek 
Žáček, Marie Čáslavská (BY architects), Filip Ondráček, Josef Filip, Pavel Soukup (PD Filip)

Účastníci soutěžního dialogu na revitalizaci parku na karlově náměstí
(situace návrhů odevzdaných v říjnu 2018)

3. místo: Buro Sant en Co + Ateliér M1 + Promika
Holandsko, Česká republika
členové autorského týmu: Edwin Santhagens, Stephen Tas, Veronika Kunclová, Erfan Farahmand, Paul 
Plambeck, Sander Singor, Alexandre Parente, Jie Yang, Nina de Munnik, Siqi Li (Buro Sant en Co), Pavel Joba, 
Pavel Mahdal (Ateliér M1), Šárka Veselá, Petr Pešťál (Promika)

4. místo: GustafsonPorter + Bowman
Velká Británie, Česká republika 
členové autorského týmu: Neil Porter, Sibylla Hartel, Gilles de Wever, Androniki Strongioglou (Gustafson 
Porter + Bowman), John Henley (ETC Transport), Štěpánka Šmídová (Smidova Landscape Architects), Martin 
Scheuch, Robin Fremund (Sentient), Marek Ales (AED Project)

5. místo: New Visit
Česká republika
členové autorského týmu: Tomáš Jiránek, Marek Lehmann, Tomáš Kapal, Ondřej Černík, Kristýna Hradská, 
Jitka Jiránková, Barbora Kolářová, Markéta Kubitová, Jan Malec

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Rozálie Kašparová, projektová manažerka, kasparova@ipr.praha.eu
www.iprpraha.cz/karlovonamesti


