


CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury 
a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit 
současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP 
má sloužit nejen architektům, projektantům a investorům, 
ale stejně tak městským částem, neziskovým organizacím 
a všem občanům jako základní zdroj přehledných 
a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti 
hlavního města. Kromě své základní funkce informačního 
centra nabídne CAMP také výstavní sál s unikátní 
velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu, venkovní 
terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem 
sestávajícím se z veřejných debat, vystoupení tuzemských 
i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších 
aktivit. 

Garantem a realizátorem CAMP je Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, koncepční pracoviště 
zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, 
urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. CAMP bude 
sídlit na stejné adrese jako IPR Praha, tedy v centru 
Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství 
v modernistických budovách z konce šedesátých let, 
jejichž autorem je významný český architekt 20. století 
Karel Prager (autor mj. budovy Nové scény Národního 
divadla či bývalého Federálního shromáždění – dnes 
Národní muzeum).

Co je CAMP?



- základním a středním školám: navštěvovat vzdělávací 
  programy zaměřené na problematiku architektury 
  a plánování města šité na míru dětským posluchačům

- umělcům a architektům: podílet se v rámci 
  kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

- začínajícím profesionálům: využívat unikátní projekce 
  20x4 m pro veřejné i soukromé prezentace

- studentům: klidné a příjemné prostředí studovny 
  s prezenční knihovnou obsahující české ale zejména 
  zahraniční tituly v oblasti architektury, urbanismu, 
  plánování měst, designu atp. 

- nakladatelstvím odborné literatury: prodávat své 
  publikace skrze knižní obchod přímo v prostorách CAMP

- organizátorům architektonických soutěží: vystavovat 
  soutěžní návrhy v profesionálních výstavních podmínkách

KONTAKT: 

Adam Švejda
Sekce vnějších vztahů, IPR Praha
603 524 310 / svejda@ipr.praha.eu

Štěpán Bärtl
vedoucí kanceláře CAMP
723 657 669 / bartl@ipr.praha.eu

Co CAMP nabízí? 

CAMP chce být otevřenou platformou, „základním 
táborem“ pro každého, kdo má zájem na společném 
plánování a rozvíjení hlavního města České republiky. 
IPR Praha proto nabízí prostory a nástroje CAMP k užití 
třetím stranám a vybízí všechny subjekty zainteresované 
na rozvoji města ke vzájemné spolupráci. 

CAMP BUDE DISPONOVAT: 

a) velkorysým a atraktivním fyzickým prostorem v samém   
    centru města vybaveným špičkovou audiovizuální
     a IT technikou
b) přístupem ke značnému množství dat a informací 
     o městě, které sbírá a spravuje IPR Praha
c) promyšlenou dramaturgií programu postavenou
     na vzájemné synergii s ostatními partnery

CAMP NABÍZÍ: 

- investorům: možnost prezentovat veřejnosti své nové    
  stavební projekty na vysoké odborné i komunikační
  úrovni

- neziskovým organizacím: využívat výstavní   
  a přednáškové prostory CAMPu pro pořádání workshopů 
  a veřejných debat

- vysokým školám: využívat přednáškový sál pro sto 
  lidí vybavený špičkovou AV technikou včetně možnosti 
  záznamu či přímého přenosu akce na internetu
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Půdorys prostoru CAMP
a přilehlé venkovní terasy.
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12 626

interaktivní panely

-0,850

Příčný řez prostorem.



VÝSTAVNÍ SÁL, pohled od vstupu. 
Na levé straně vznikne širokoúhlá 
projekční stěna, napravo budou 
interaktivní panely.



VÝSTAVNÍ SÁL bude disponovat 
projekcí o velikosti 20,5 x 4 m.



VÝSTAVNÍ SÁL. pohled od vstupu
do přednáškového sálu.



STUDOVNA. CAMP nabídne prezenční 
knihovnu, knihkupectví a možnost 
posezení s lehkým občerstvením. 



PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL s elevací.



RECEPCE S KAVÁRNOU. Pohled
od hlavního vchodu do budovy.



Pohled do prostoru směrem od 
recepce. Vlevo studovna a posezení, 
vpravo výstavní sál.



Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sekce vnějších vztahů
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
 
www.iprpraha.cz
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