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Úvodní komentář:   Praha je město s více než tisíciletou historickou zkušeností v oblasti veřejného 

prostoru. Ve své prostorové,krajinné a stavební struktuře uchovává jedinečné hodnoty,sdílené celým 

kultivovaným světem. Bohužel realita dneška,žitá více než milionem obyvatel Prahy a jejími 

návštěvníky je v oblasti veřejně používaných prostor celého velkoměsta velmi neuspokojivá. Obecný 

úpadek městského prostoru je celkový-a to i přes řadu kultivovaných a kvalitních realizací z posledních 

20 let .Je proto velmi záslužné,že si vedení města uvědomilo současnou smutnou situaci v oblasti 

veřejného prostoru Prahy a že vzniklo specializované ,personálně respektované pracoviště,zaměřené 

na vylepšení celkového obrazu města Prahy.Předkládaný materiál je impozantní-jak svým 

rozsahem,odborností,podrobností a precizností,tak svým názorným členěním,přehledným grafickým 

designem,ilustrativními příklady a zhuštěním informací do snadno zařaditelných tezí,vhodných pro 

všechny odpovědné složky vedení města a jeho výkonných struktur. Tady cítím hlavní příjemce 

předkládaného Manuálu-městské složky,odpovědné za chod a správu veřejných prostor si musí tento 

Manuál po jeho schválení Radou hl.m.Prahy zafixovat nejen jako oficiální dokument města (takových 

již bylo..),ale Manuál se musí stát součástí Pražských stavebních předpisů-je jedno,v jaké podobě,ale 

především musí být ZÁVAZNÝ a DODRŽOVANÝ nehledě na okamžitou politickou reprezentaci města. 

Vizuální podoba veřejně sdílených prostorů Prahy je nadčasovou veličinou,mnohonásobně přesahující 

čtyřletá volební období a vlastně celé životní generace obyvatel i návštěvníků metropole. Praha bez 

Manuálu je odsouzena k příštipkářskému živoření bez jednotícího nadhledu a koncepce veřejného 

prostoru,k nahodilému látání a lepení děr vznikajících únavou či opotřebením materiálu a 

k postupnému degradování veřejných prostor s devastujícím účinkem na budoucí pokolení obyvatel 

města. 

Podstatou funkce a významu KVP je tak nejen vznik praktických a názorných předpisů a příruček typu 

tohoto Manuálu,ale hlavně jejich aplikování v každodenním pracovním životě správních a výkonných 

složek metropole,v  přesvědčování politiků o nutnosti koncepcí a předvídavého plánování údržby a 

rozvoje města, v nezbytnosti soudobé a odvážné architektury jako plnohodnotného doplňku 

historických a  všeobecně uznávaných slohů. Ukázat,že i přes rozdílné politické vedení města je 

nanejvýš potřebné být ve veřejném prostoru NAPŘED,myslet  za několik rohů dopředu a promýšlet a 

plánovat  naproti budoucnosti a mít čas a prostředky na takto zásadní,předvídavou  a vysoce 

odbornou činnost,nezbytnou pro stále se vyvíjející moderní život Prahy. 

Výsledkem této soustředěné dlouhodobé práce je pak připravený a projednaný konkrétní plán daných 

lokalit,kdy je třeba v rámci několika měsíců na základě okamžité potřeby,vyvolané nezbytnou údržbou 

či poruchou nalézt ještě lepší řešení,než byl předcházející stav a to v koordinaci všech 

zainteresovaných složek města realizovat. Úspěšné výsledky,vzniklé  touto činností budou trvalou 

ozdobou města a přispějí k pozitivnímu občanskému vědomí o správnosti této cesty. 
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neobejde. Manuál  se  po svém připomínkování a schválení Radou  hl.m.Prahy musí stát ZÁVAZNÝM 

dokumentem pro výkonné a správní orgány ,ať už součástí Pražských stavebních předpisů či jinak-musí zamezit 

pokračující živelné devastaci a neúctě k veřejně sdíleným prostorům města a nahradit ji pozitivním,všeobecně 

uznávaným rozvojem směrem k vyšší kvalitě a udržitelnosti. 
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Zásadním aspektem je role všech aktérů v procesu zejména obnovy veřejných prostranství,zde spatřuji  

klíčovou roli  investora,tedy  především MHMP a jeho složek-oni si často vůbec neuvědomují,co mají za úkoly a 

jak velkou odpovědnost za budoucí vzhled konkrétních míst mají. Klíčovou roli  tak bude mít navržený 

KOORDINÁTOR PROJEKTŮ,odpovědný za naplňování VIZE,jakou má město s tím kterým místem a s jeho 

návaznostmi vertikálně a horiztontálně...“Donucovací prostředky“,které MUSÍ  mít v rukou jsou nezbytností 

v případě zájmu či spíše nezájmu jednotlivých správců dílčích částí veřejných prostranství VŮBEC NĚCO PŘEDEM 

ŘEŠIT a nenechávat vše až na okamžik havárie atp. 
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Velké opravy  veřejných prostranství apod. musí být sice rozhodnuty  Koordinátorem projektů,ale jsou často 

naslibovány politiky v rámci předvolební agitace v konkrétních místech a pak nekoncepčně a nahodile 

realizovány napříč  skutečným potřebám města-zde je třeba podchytit „hlas lidu“ a přes zastupitele či peticemi 

znát potřeby a priority  obyvatel  té které části města. 
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Vytipování dalších vhodných míst pro veřejné akce s automatickým udělením záboru-např.Haštalské nám,Kozí 

plácek,Petrské náměstí včetně dalších míst v centru,dosud „neobjevených“ pro tyto konkrétní občanské 

události. 
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Základem celé městské politiky jsou peníze. Rozpočet města je klíčem k jeho rozvoji. Ví to všichni...? nebo je 

správa města prostředkem k rychlému sebeobohacení a po nás potopa...??????? 
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Chybí zde v plánu Informačního portálu data od obyvatel-forma petic atp...nemám to sice moc rád,ale je to 

„bohužel“ znakem vyspělé demokracie,i když jsem spíše příznivcem osvícené diktatury či ještě lépe dědičné 

monarchie.....  
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Zde postrádám jeden druh veřejné dopravy,který je mi sice osobně nepříjemný,ale začíná zahlcovat historické 

jádro Prahy a sice vozítko SEGWAY,motající se po chodnících či náměstích s nejistými turisty v roli 

nebezpečných řidičů. Pravidla pro použití tohoto vozidla se budou muset vytvořit.  
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Zcela zásadní jsou restaurační předzahrádky-v Pravidlech na str.80 uváděné typy mjsou zbožným 

přáním,alespoň v centru Prahy.Naprosto převažují MONSTRA na nevhodných PÓDIÍCH,zasklenná plexi stěnami 

a zastropená trvale vysunutými obřími markýzami,vytápěná stacionárními plynovými hořáky a napojená na 

vodu a odpad odkudsi kamsi (do načerno? použitých městských kanalizačních gul apod.)-NAPROSTO 

CHYBNÉ,ZÁMĚRNĚ nejasně a složitě  POVOLOVANÉ? přes památkáře,živnostenské odbory,TSK-přičemž 



stavební úřad tyto obří areály předzahrádek nepovoluje,neboť se jedná o dočasnou stavbu a může jen 

pokutovat spolu s hygieniky naprostý nedostatek toalet pro návštěvníky té které restaurace,která si 

„předzahrádkou“ mnohonásobně navýšila počet odbytových míst u stolu oproti kolaudovanému stavu 

„kamenné“restaurace ( otřesný příklad uvádím naproti Staroměstskému orloji ,kde díky obřím rozměrům 

těchto několika přízemních restauračních bungalovů na veřejném prostranství Národní kulturní památky 

Staroměstské náměstí dochází k nebezpečným tlačenicím turistů před orlojem,do toho svatby a množství 

kapsářů atd...stejný pocit marnosti a hnusu hned vedle na Malém náměstí,kde renesanční kašna s kovanou 

mříží rok co rok během turistické sezóny jen tak tak vzdoruje ohyzdné hradbě zastřešených a oplexisklovaných 

restauračních pódií-jak je to možné,když to vlastně nikdo z opravdu odpovědných a kultivovaných lidí ve vedení 

města nepovolil????? ) 
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V této kapitole zásadně chybí jakákoliv zmínka o stavbách pro parkování-parkhausech na širším okraji centra a 

na předměstích a o podzemních veřejných parkovištích v centru. Polemizuji s názorem,že navyšování počtu 

parkovacích míst zejména v centru nepřináší zlepšení současné situace. Co rozumíme zlepšením? Podle mě je 

to vymístění parkovaných aut z veřejného prostoru města-to znamená z náměstí a ulic  (kde jejich počet trvale 

zohyzďuje nejkrásnější pražské  historické vnější prostory) , např. do podzemních veřejných parkovišť 

,budovaných  nákladem města či soukromníků (a městem či soukromníky  provozovanými ) a sloužících 

k parkování rezidentů a návštěvníků města,zejména centra.To je nezbytné provázat se zpoplatněním vjezdu do 

centra města a v této návaznosti na dobudování Pražského okruhu,aby tranzitní doprava přes Prahu nejezdila 

středem historického jádra.Pevně věřím,že vybudováním nových podzemních parkovišť v centru,např.v 

násypech nábřežních zdí podél Vltavy na obou stranách řeky lze dosahnout výrazného úbytku aut z povrchu,kde 

je třeba koncepčně vymístit masivní povrchové parkování na historických prostorech pražského centra 

(např.Mariánské náměstí,Malostranské náměstí,oblast Starého Města a Malé Strany obecně atd.) 
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Tramvajový pás a jeho materiálové řešení-chybí podrobnější hierarchizace jeho povrchů dle významu 

městských prostor-např.Letenská pláň s naprosto neuspokojivým nově dokončovaným řešením zatravněného 

tarmvajového tělesa ještě vyvýšeného oproti dvoupruhové asfaltové vozovce zcela znemožňuje pořádání 

masových veřejných akcí typu vojenských přehlídek apod.-nejsem výrazným zastáncem tohoto typu akcí,ale i ty 

patří do plejády veřejných událostí,potvrzujících v historických chvílích identitu národa (rok 1989),nehledě na 

prostý fakt,že kanalizování dopravy do 2 pruhů na Letné je značně krátkozraké i z hlediska znemožnění průjezdu 

vozidel integrovaného záchraného systému po kolejích atd.......prostě chybná koncepce od začátku přípravy 

tunelového komplexu Blanka a s tím všechny související problémy..... 
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za sloupky nové nebo jejich koncepční materiálová změna třeba za žulové patníky apod. s větší odolností proti 

vyvrácení a poškození... 
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