
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 147 
ze dne  31.1.2017 

k Revitalizaci Karlova náměstí - etapa II (park) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  "Prověřovací studii revitalizace Karlova náměstí, etapa II.“ uvedenou v příloze č. 1 
tohoto usnesení, jako podklad pro přípravu řízení se soutěžním dialogem 

2.  uzavření smlouvy o společném zadávání OSI MHMP s Institutem plánování a 
rozvoje hl.m. Prahy pro zajištění řízení se soutěžním dialogem pro projekt 
Revitalizace Karlova náměstí, etapa II. (park), která je přílohou č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - OSI MHMP 

1.  zajistit přípravu investiční akce č. 0042804 – Revitalizace Karlova náměstí,  
etapa II 

Termín: 1.2.2017 

2.  zajistit odpovědnou osobu pro projekt Revitalizace Karlova náměstí, etapa II,     
3. fáze 

Termín: 1.2.2017 

3.  uzavřít smlouvu o společném zadávání s Institutem plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy pro zajištění řízení se soutěžním dialogem pro projekt Revitalizace 
Karlova náměstí, etapa II 

Termín: 1.2.2017 

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

1.  uzavřít smlouvu o společném zadávání s OSI MHMP pro zajištění řízení se 
soutěžním dialogem pro projekt Revitalizace Karlova náměstí, etapa II 

Termín: 1.2.2017 

2.  zajistit odpovědnou osobu pro projekt Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.,    
1. a 2. fáze 

Termín: 1.2.2017 



I I I .   ž á d á  

1.  starostu MČ Praha 2 

1.  o pokračování ve spolupráci při realizaci Revitalizace Karlova náměstí, etapa II., 
jak to předpokládá Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu 
Revitalizace Karlova náměstí, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení 

2.  Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., 
Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., Pražskou kanalizaci a vodní toky, Pražské 
vodovody a kanalizace, a. s., Národní památkový ústav, Pražskou energetiku, a. s. 

1.  o poskytnutí součinnosti při přípravě záměru Revitalizace Karlova náměstí,  
etapa II 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Plamínková  
Tisk: R-22815  
Provede: MHMP - OSI MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 147 ze dne 31. 1. 2017

- na CD



















Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 147 ze dne 31. 1. 2017 











 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k usnesení RHMP č. ……………….…….. ze dne ………………………………… 
 
Základní východiska 
Park na Karlově náměstí je památkově chráněnou nemovitou kulturní památkou evropského významu. 
Předmětem památkové ochrany parku je celková koncepce návrhu Františka Thomayera, patřící 
k dobře zachovaným příkladům městských parků konce 19. století v ČR, která je však zároveň jedním 
z nejvýznamnějších střetů se současnými potřebami užívání tohoto celoměstsky významného 
veřejného prostranství (dopravní, pobytové a kulturní využití). Přestože je rehabilitace celkového 
prostoru v nejbližší době zcela zásadním požadavkem pro zachování této kulturní památky, veškeré 
dosud učiněné kroky (projekt Revitalizace parku z roku 1996, Ideová urbanisticko-architektonická 
soutěž z roku 2008) dospěly do stavu zablokování jednou z mnoha zainteresovaných stran (Hlavní 
město Praha - uživatel, Městská část Praha 2 - správce, Národní památkový ústav, a dalších orgánů 
státní správy) z důvodů naprosto odlišných očekávání od celkové revitalizace. 

Prověřovací studie pro koncepční zadání Revitalizace Karlova náměstí, etapa II (park) 
Uskutečněná jednání s významnými institucemi a místními uživateli v rámci zpracování Studie 
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha), tj. klíčová jednání s Městskou částí 
Praha 2, Odborem památkové péče, Národním památkovým ústavem, Odborem dopravy MHMP (dále 
jen stakeholdeři), projednávání v Komisi Rady MČ pro dopravu, územní rozvoj a životní prostředí 
a participační setkání s místními obyvateli přinesla závěry, že základní požadavky a očekávání 
jednotlivých stran od revitalizace Karlova náměstí se v některých případech natolik různí, že není 
možné ve stávajícím procesu dosáhnout přijatelného kompromisu a pokračovat v definovaném 
návrhu. Prověřovací studie proto v koncepční rovině řeší přístup k celkovému konceptu krajinářského 
parku analýzou a rozpracováním jednotlivých témat originálního návrhu Františka Thomayera, 
doporučením a prověřením konkrétních dopadů jednotlivých úprav pro současné užívání parku 
do celkového konceptu a je základem pro diskuzi, která musí nutně proběhnout za účasti zpracovatele 
podrobného návrhu a stakeholderů.  

Prověřovací studie pro koncepční zadání Revitalizace Karlova náměstí, etapa II (příloha č. 1 
tohoto usnesení) je Radou hl. m. Prahy tímto usnesením schválena jako podklad pro další kroky 
Revitalizace Karlova náměstí. Svým obsahem nemůže sloužit jako přímý podklad pro další stupně 
projektové dokumentace. Zpracování konkrétního návrhu z důvodu významnosti Karlova náměstí 
nemůže zajistit IPR Praha, ale vybraný odborný tým architekta, krajinářského architekta a dalších 
potřebných profesí, který bude dodavatelem kompletního projektu od návrhu po prováděcí 
dokumentaci a již v průběhu návrhu bude intenzivně komunikovat se všemi stakeholdery, čímž vytvoří 
předpoklady k nalezení shody, výrazně zvýší proveditelnost realizace a bude zadavateli garantovat 
kontinuitu dohod až do ukončení realizace projektu. 
 
Řízení se soutěžním dialogem 
Pro účely zajištění potřebné interaktivní formy upřesňování zadání za přítomnosti stakeholderů lze 
teoreticky užít různé formy zadávacích řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
(viz příloha č. 1 důvodové zprávy – Odůvodnění doporučeného postupu). Jedinou možnou praktickou 
formou zadávacího řízení je však forma zadávacího řízení se soutěžním dialogem, který umožňuje 
efektivní a žádoucí propojení všech potřebných fází (vytvoření zadání + výběr zpracovatele + 
zpracování návrhu) do jednoho procesu, zapojení aktérů do vývoje návrhu. Výsledkem soutěžního 
dialogu bude nejen pro stakeholdery přijatelný návrh, ale i vybraný zpracovatel kompletní projektové 
dokumentace.  
 
Řízení projektu 

Pro zajištění řízení se soutěžním dialogem bude uzavřena smlouva o společném zadávání 
veřejné zakázky (příloha č. 2 tohoto usnesení) mezi OSI MHMP a IPR Praha, která upraví jejich 
vzájemné kompetence a odpovědnosti v rámci projektu. Výsledkem řízení se soutěžním dialogem 
bude vybraný dodavatel kompletní projektové dokumentace.  

K řízení projektových fází celé investiční akce jmenuje IPR Praha a OSI HMP odpovědné osoby, 
které budou garantovat hladký průběh celé investiční akce a veškeré termíny.  
 
Strategie pro komunikaci se stakeholdery a veřejností 
V průběhu celého procesu zajišťuje forma soutěžního dialogu aktivní zapojení všech stakeholderů, 
uživatelů a dodavatelů do tvorby návrhu a výběru projektanta. Úvodní konference zajistí zapojení 
odborné i široké veřejnosti, čímž bude do vysoké míry eliminováno negativní přijetí veřejností. 
Účastníci zadávacího řízení vysloví souhlas se zveřejněním navrhovaných řešení pro účely veřejné 
debaty. 
 
 
 



 
 
Propočet předpokládaných nákladů investiční akce  
 
Dle prověřovací studie pro zadání revitalizace Karlova náměstí lze předpokládat náklady na celkovou 
rekonstrukci v hodnotě 250mil. Kč. Tato částka bude upřesněna konkrétním propočtem vybraného 
návrhu a navíc jednotlivé návrhy budou v průběhu řízení se soutěžním dialogem průběžně 
kontrolovány pomocí jednotného slepého propočtu. Hrazení nákladů spojených s řízením se 
soutěžním dialogem je specifikováno ve smlouvě o společném zadávání. 
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