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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  

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.



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 Pražské stavební předpisy, Koncepci pražských břehů 
nebo Manuál tvorby veřejných prostranství. Klíčovým projektem je tvorba 
nového územního plánu – tzv. Metropolitního plánu Prahy a příprava 
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 vznikla Sekce komunikace 
a participace, 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 plánování
Pro dlouhodobé plánování rozvoje města je klíčovým dokumentem 
strategický plán. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému 
sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. 
Připravovaná aktualizace strategického plánu zahrnuje širokou škálu 
sociálních, demografických a kulturních témat, problematiku životního 
prostředí a ekonomického rozvoje.

Strategický plán je:
—  programem rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
—  programem rozvoje územního obvodu kraje ve smyslu zákona 129/2000 Sb. o krajích
—  koncepčním rámcem pro další dokumenty a pro zdůvodnění podpory EU

Proč potřebuje Praha Strategický plán?

V Praze žije více než 10 % populace ČR a zároveň produkuje 25 % HDP celé země. 
Praha je místem setkávání a vzniku nových myšlenek, které vytvářejí unikátní 
kreativní prostředí. Hlavní město koncentruje mnoho firem, institucí a kapitálu, 
je v centru dění české politiky a v kontaktu s růstovými příležitostmi, které 
nabízí propojení do globálních sítí moderního světa. Přestože Praha disponuje 
nezanedbatelným rozvojovým potenciálem, existují oblasti, kde město v porovnání se 
západoevropskými metropolemi zaostává. 
Praha potřebuje funkční strategický plán, tak aby mohla zajistit udržitelný rozvoj 
města a garantovat kvalitní život budoucím generacím. 

V čem je připravovaný strategický plán nový?

Strategický plán je proces, který nastavuje základní směr rozvoje města a zároveň 
flexibilně reaguje na daný vývoj a trendy. Naplnění strategických cílů je možné jen 
pokud se do dobré správy města zapojí maximální množství aktérů. 
Na rozdíl od původního strategického plánu Prahy je aktualizovaný strategický plán 
v návrhu rozdělen do tří hlavních tematicky odlišných směrů. První směr se zaměřuje 
na zvyšování kvality života obyvatel i uživatelů Prahy a kvalitu města jako takového. 
Druhý je orientován na posílení ekonomické pozice Prahy v Evropě. Třetí a poslední 
směr návrhové části Strategického plánu cílí na plánování a správu města, na 
komunikaci a důvěru mezi aktéry, na zvýšení odolnosti řídicích systémů v krizových 
stavech a na maximální šetrnost v nakládání se zdroji i územím. 



Územní plán 
hlavního  
města Prahy 
—
Metropolitní
plán 
—
Koncept 
odůvodnění 
(první část)

/ 2014—03

[ Mapa veřejných prostranství, zdroj: Koncept odůvodnění Metropolitního plánu. Verze k datu vydáni 11–2014 ]

Územní plánování
Průřezovým tématem všech dokumentů územního plánování je 
snaha využít zanedbaného potenciálu města. Praha chce využít 
křovinami zarostlou městskou „džungli“ či tzv. brownfieldy 
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, definovaná 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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veřejná prostranství zpevněná

parkově upravené plochy

osy komunikací / TSK, 2013

[ prodejen v objektu ]



Pražské  
stavební předpisy

Pražské stavební předpisy přináší zásady tvorby 
města, které jsou běžné ve vyspělých evropských 
metropolích. Soustředí se na řešení soudobých 
problémů, které přináší rozpad městské struktury 
a související ekonomické, environmentální 
a sociální 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. Umožňují tedy vybudovat tradiční 
blokovou zástavbu, jakou známe z Dejvic nebo 
Vinohrad, a zároveň ochraňují veřejná prostranství 
na sídlištích. 

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.

< w
w

w.
ip

rp
ra

ha
.c

z/
ps

p 
>



isbn 978-80-87931-12-7

STRATEGIE rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh:

 

+

→ [ MANUÁL tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy ]

 I. Úvod 

 II. Cíl, charakter a využití dokumentu 

 III. Současný stav veřejného prostoru 

 IV. Východiska a cíle tvorby veřejných prostranství 

 V. Procesy tvorby, správy a užívání veřejných prostranství 

 VI. Příloha / Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace 

 VII. Autoři 

 

isbn 978-80-87931-09-7

manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy:

 

+

→ [ strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města prahy / návrh ]

A Úvod 
A.1 Účel a použití manuálu 
A.2 Navigace dokumentem 
A.3 Kvalita veřejných prostranství je základem kvality života ve městě 

B  Typologie 
B.1 Tradiční typy veřejných prostranství 
B.2 Specifi cké a doplňkové formy veřejných prostranství 

C  Uspořádání 
C.1 Uspořádání uličních profi lů 
C.2 Části veřejných prostranství 

D  Prvky 
D.1 Materiály a povrchy 
D.2 Stromy a vegetace 
D.3 Dopravní prvky a technická infrastruktura 
D.4 Venkovní osvětlení 
D.5 Mobiliář 
D.6 Objekty a zařízení pro služby 
D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu 
D.8 Venkovní reklama 
D.9 Umění na veřejných prostranstvích 

E  Přílohy 
E.1 Bibliografi e 
E.2 Autoři 

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 
finanční 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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Koncepční studie  
Vinohradské ulice

Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci 
jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly 
celopražskému významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel 
města. 
Spolu se zástupci městských částí a uživateli Vinohradské, kteří se do 
plánování ulice zapojují již od samého začátku projektu, vznikla celá 
řada doporučení pro zkvalitnění veřejných prostranství – od lepšího 
dopravního řešení, přes bezpečnější tramvajové zastávky, po příjemnější 
podmínky pro pěší.
Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů 
pro chodce nebo zajištění bezbariérovosti povedou k výraznému zvýšení 
komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení zejména pro 
MHD a pěší dojde také ke zkvalitnění pobytových kvalit. Principy úprav 
vycházejí z Manuálu tvorby veřejných prostranství. 

[ Koncepční studie Vinohradské ulice:  
pohled na zastávku Vinohradská tržnice, vizualizace ]



Kavčí Hory / Smíchov City – Sever

Kancelář projektů a soutěží v minulém roce organizovala vyzvané 
urbanistické soutěže pro soukromé subjekty. Jednalo se o zastavění 
volného pozemku na Pankráci administrativně bytovým komplexem 
Kavčí Hory. Soutěž vyhrál AP ateliér Ing. arch. Josefa Pleskota. 
Organizovala také vyzvanou architektonickou mezinárodní soutěž 
na území bývalého nákladového nádraží „Smíchov City – Sever“ 
vyhlášenou společností Smíchov Station Development, a.s. IPR Praha 
v tomto projektu plnil roli garanta koncepčního a architektonického 
řešení území. Vítězem se stala kancelář Kuba & Pilař architekti s.r.o., 
která bude zpracovávat celkovou koncepci ve spolupráci s pěti dalšími 
vybranými ateliéry. 

[ Obrázek: Vítězný návrh architektonické soutěže „Smíchov City – Sever ]

Císařský ostrov

V roce 2015 IPR Praha uspořádal soutěžní workshop Koncepce 
celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí. 
Vzhledem ke složitosti území bylo třeba zapojit všechny subjekty, které 
mají v území nějaké zájmy. Nezávislou porotou byl vybrán vítězný tým 
soutěže, který představil svůj návrh Komisi Rady HMP a dojde k jeho 
detailnímu dopracování.  

[ Obrázek: Vítězný návrh soutěžního workshopu Koncepce celkového 
krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí ]

Projekty a soutěže
V roce 2014 vznikla 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. Kancelář projektů a soutěží 
zajišťuje organizaci soutěží pro MHMP a výjimečně pro soukromé investory do veřejných prostranství 
či městské části v případě celoměstsky významných území. 

Malostranské náměstí

V roce 2014 Kancelář projektů a soutěží organizovala veřejnou  
urbanisticko-architektonickou soutěž na prostor Malostranské náměstí 
v Praze, vyhlášenou hlavním městem Praha. Do konce roku 2015 by měla 
být dopracovaná vítězná studie, na kterou poté naváže zpracování následné 
projektové dokumentace. Vítězný návrh by měl být realizován od roku 2017.  

[ Vítězný návrh urbanisticko-architektonické soutěže  
na ideové řešení Malostranského náměstí ]
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Veřejná doprava

[IPR Praha 2014, zdroj: ROPID 2011, 2012]
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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.

[ cestujících ]

sekceIPR InfRasTRukTuRy
a kRajiny



[ Stav využití území, ZDROJ: IPR 2015 ]

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
zajišťuje a rozvíjí geografická 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 geografických 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

Územně analytické podklady jsou  
základním východiskem 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

IPR podporuje rovný a transparentní 
přístup k vytvářeným geografickým datům. 
Od dubna 2015 proto na www.geoportalpraha.cz  
volně poskytuje otevřená data – data pod licencí, 
která umožňuje široké využití pro veřejné 
i komerční účely.
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sekceIPR komunikace
a participaceKomunikace 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 Sekce 
komunikace a participace, která pořádá nejrůznější 
akce pro širší i odbornou veřejnost, komunikuje s médii 
a zajišťuje prezentaci institutu na webových stránkách 
a sociálních sítích.

Manuál participace 
v plánování města

Sekce komunikace a participace zpracovala příručku, 
která pomáhá městským částem a dalším subjektům 
veřejné správy zapojit občany do rozvoje města.  
Více na www.iprpraha.cz/manualparticipace





Evropské projekty
IPR Praha navazuje aktivní spolupráci se zahraničními 
partnery. Cílem je inspirovat se a přenést příklady dobré 
praxe do Prahy. Proto pořádá semináře, workshopy 
a konference pro laickou i odbornou veřejnost a rozvíjí 
partnerství měst v rámci Evropy.

Morgenstadt: City Lab

Morgenstadt City Lab je projekt německé 
výzkumné organizace Fraunhofer. Cílem 
projektu je rozvoj a implementace socio-
technických inovací a projektů za účelem 
zajištění udržitelného rozvoje ve městech. 
V Praze proběhne důkladná analýza současného 
stavu, nejen v oblasti rozvoje a správy města, ale 
i z hlediska energetické udržitelnosti, mobility 
nebo ICT. Po zhodnocení nedostatků a vytvoření 
udržitelného profilu města budou navržena 
inovativní řešení pro zlepšení fungování Prahy.

Triangulum

Praha se spolu s dalšími pěti evropskými městy 
stala součástí projektu Triangulum. Uspěla tak 
ve výzvě Horizontu H2020, nejvýznamnějšího 
rámcového programu Evropské komise, 
financujícího vědu, výzkum a inovace na 
evropské úrovni. Projekt bude po dobu tří let 
sledovat transformaci vybraných městských částí 
v Manchesteru, Eidhovenu a Stavangeru v chytré, 
environmentálně udržitelné čtvrti.  Na základě 
získaných poznatků vyvine Praha vlastní plán 
transformace konkrétní městské části.UrbanAdapt

Pilotní projekt přípravy adaptační strategie města, 
navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních 
opatření za podpory ekosystémově založených 
přístupů. Projekt financovaný z Norských fondů 
podporuje rozvoj bilaterální spolupráce mezi 
žadatelem z České republiky a islandským 
partnerem Institute for Sustainability Studies, 
Islandské univerzity.

[ Místostarostka Vídně Maria Vassilakou  
na Česko-rakouském fóru architektury 2013, 
foto: Anna Šolcová ]

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. 
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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. 


