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Praha zítra? Pražské priority

Aktuální expozice v CAMPu je součástí pravidelného výstavního cyklu „Praha zítra?“, 
v rámci něhož představujeme veřejnosti stavební projekty, které, pokud budou 
realizovány, výrazným způsobem promění tvář Prahy v následujících letech. V případě 
aktuální výstavy je tato definice více než výstižná, neboť jsme se tentokrát zaměřili na 
takové projekty, které mají k budoucí proměně Prahy obzvláště přispět.

Na unikátní širokoúhlé projekci CAMPu se tentokrát představí „jen“ 25 projektů ovšem 
ve větší míře detailu, než je u výstav ze série „Praha zítra?“ obvyklé. Projekty jsme pro 
účel expozice rozdělili do pěti kategorií, které představují záměry v různých částech 
města a různých velikostí, ovšem vždy s ohledem na význam daného projektu v rámci 
celoměstské strategie. Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci 
v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Při výběru projektů a během následné 
tvorby doprovodných textů jsme vycházeli z koncepčních a strategických dokumentů 
hl. m. Prahy – na většině z nich spolupracoval, příp. je sám vytvořil Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy (např. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 
Strategický plán hl. m. Prahy, Metropolitní plán, Plán udržitelné mobility a další).

Projekty, které na aktuální výstavě představujeme, jsou v drtivé většině investicí 
města, a tak o jejich realizaci budou rozhodovat volení zástupci veřejnosti. Proto 
v dramaturgii výstavy věnujeme prostor pražským politikům – členům Rady hl. m. Prahy, 
kteří v krátkých videorozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, kudy vede cesta Prahy 
k úspěšné a prosperující budoucnosti. K pomyslnému dialogu s naším kurátorským 
výběrem pražských priorit pak zveme všechny návštěvníky výstavy, kteří budou mít 
během prohlídky expozice možnost sestavit si žebříček pražských top projektů podle 
vlastního výběru.

Prague Tomorrow? Priorities in Prague

The current exhibition at CAMP is part of a recurring exhibition cycle called ‘Prague 
Tomorrow?’ in which we present development and construction projects that would 
change the face of Prague significantly over the following years if they were completed. 
In the current exhibition, this notion is more than apt since it focuses on projects that 
would change Prague in an especially major way.

This time around, the unique wide ‑screen projection at CAMP will only present 25 
projects but in much greater detail than usual in the ‘Prague Tomorrow?’ cycle. For 
the purposes of the exhibition, we have divided the projects into five categories which 
present planned development in different parts of the city and different sizes, though 
always keeping in mind the significance of the given project within the city ‑wide strategy. 
Instead of individual project specification sheets, visitors will be guided through the 
exhibition with detailed catalogues covering each of the five categories. In selecting 
the projects and drafting the texts accompanying the exhibition, we closely followed 
the conceptual and strategic documents prepared by the Capital City of Prague—and 
it should perhaps be mentioned that the Prague Institute of Planning and Development 
either actively cooperated in creating most of these or prepared them entirely (for 
instance, Territorial Analytical Documentation, Strategic Plan for the Capital City of 
Prague, Metropolitan Plan, Sustainable Mobility Plan and others).

Projects presented at this exhibition represent an overwhelming major investment 
directly undertaken by the capital city. The decision for their realization will therefore 
be taken by elected representatives of the public. For this reason, we provided room 
in this exhibition for Prague City Council members—councillors—who could explain 
their own visions in short video conversations about the road to Prague’s successful 
and prosperous future. We are also inviting all visitors to the exhibition to engage in an 
imaginary dialogue with our own curated selection of Prague’s priorities by ranking their 
own top projects for Prague according to their preferences as they pass through the 
exhibition.
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Praha i celá metropolitní oblast středních Čech potřebují nejen moderní pohodlné 
cesty a veřejnou dopravu s dostatečnou kapacitou, ale i efektivní řízení dopravy. 
Někdy jsou řešení problémů jednoduchá – stačí třeba drobná administrativní změna 
v postupech či kompetencích, jindy je třeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky 
nebo lávky. Dopravní politika hl. m. Prahy je dobře a přehledně zformulovaná 
v závazném strategickém dokumentu, který se jmenuje Plán udržitelné mobility a který 
prostřednictvím 242 konkrétních opatření celkem za zhruba 113 miliard korun upravuje 
mobilitu v Praze a jejím okolí až do roku 2030.
Plán udržitelné mobility dává prioritu projektům podporujícím síť městské hromadné 
dopravy uvnitř města a její logické napojení na vnější dopravní infrastrukturu, která je 
investicí státu. Zejména je důležité zaměřit se na rozvíjení železničního propojení jako 
nejefektivnější druh dopravy umocněné propojením s parkovišti P+R a linkami metra na 
vnějším prstenci města. Komfortnější autobusy s vyšší kapacitou včetně příměstských 
a více na sebe navázaných spojů, to jsou jen některá z mnoha dobrých řešení vedoucích 
k většímu využívání veřejné dopravy. Opravy zastávek a chodníků spolu s odstraněním 
bariér zlepší přístup nejen handicapovaným, ani pěší a cyklisté nebudou na okraji 
zájmu a upozaděni vůči automobilům. Strategie se drží celosvětového trendu, kterým 
je snižování uhlíkové zátěže, a je úzce spjata se zajištěním dostupné veřejné dopravy 
i přepravy zboží, se zlepšováním životního prostředí a zvyšováním bezpečnosti v dopravě.

(Zdroj: poladprahu.cz)

„Z velkých infrastrukturních staveb začínáme s metrem D. A současně se snažíme 
všemožně podporovat vylepšování veřejného prostoru, aby pro lidi nebylo nebezpečné 
po městě chodit či jezdit na kole, naopak aby si to užívali a bavilo je to.“

Ing. Adam Scheinherr, Msc., Ph.D., náměstek primátora pro oblast dopravy

B
A: Nové čtvrti 
B: Nová propojení 
C: Nové příležitosti 
D: Nová náměstí 
E: Nové parky B1 Metro D

B2 Železniční spojení na letiště
B3 Městský okruh
B4 Dvorecký most
B5 Trojská lávka

New districts

New connections

New opportunities

New squares

New parks

Prague and its entire metropolitan area extending into Central Bohemia not only needs 
modern, convenient roads and public transport with sufficient capacity but also effective 
traffic control. Sometimes, solutions can be simple—a minor administrative change in 
a process or responsibility will suffice. Sometimes it is necessary to build new roads, 
beltways, sidewalks or footbridges. Transport policies in place in Prague are well and 
clearly formulated in a binding strategic document called “Sustainable mobility plan”, 
which details 242 specific measures of almost CZK 113 billion to regulate mobility in 
Prague and its vicinity up to 2030.

The Sustainable mobility plan prioritises projects supporting the public transport 
network within the city and logical connections to the external transport infrastructure 
network, which represents the state investment. It is important to focus on the 
development of railway infrastructure, which represents the most effective means of 
transport, especially when linked to P+R parking lots and the metro lines extending 
to the city’s peripheries. More convenient buses with greater capacity and suburban 
bus lines with more linked connections are other good solutions that would lead to 
greater use of public transport. The city must not neglect maintenance of bus and tram 
stops and sidewalks, and actively seek to remove barriers that impede access to the 
handicapped, pedestrians and cyclists, who must not be marginalized and side ‑lined in 
favour of automobile traffic. This strategy follows global trends which seek to reduce 
carbon footprints and are closely linked to the availability of high ‑quality public transport 
and goods transport, and which aim to improve the environment and increase safety in 
transport.

(source: Polaď Prahu)

“In terms of large infrastructure projects, we will begin with metro line D. We are also 
trying to improve public space in every way so that it is safe for people to walk or ride in 
the city and that they enjoy it.”

Adam Scheinherr – Deputy Mayor responsible for transport

B1 Metro D
B2 Railway Link to the Airport
B3 City Ring Road
B4 Dvorce Bridge
B5 Troja Footbridge
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Na konci května roku 2019 Rada hl. m. Prahy schválila výstavbu metra D a pověřila 
Dopravní podnik hl. m. Prahy jeho realizací. Ta započala na Pankráci koncem června 
stejného roku zahájením geologického průzkumu a hloubením prvních šachet a štol. 
Nová linka povede v severojižním směru částečně paralelně se stávající linkou C. Délka 
trati bude 10,6 km s 9 běžnými a jednou přestupní stanicí na Pankráci. Po ukončení 
probíhajících geologických průzkumů začne během července tohoto roku hloubení 
úseku Pankrác–Olbrachtova. O dva roky později pak bude pokračovat výstavba v úseku 
Olbrachtova–Nové Dvory, včetně ražby tunelů z lokality Depo Písnice. V případě vyřešení 
majetkoprávních záležitostí v oblasti Libuše a Písnice dojde v prosinci roku 2027 
k zprovoznění úseku Pankrác–Depo Písnice. Zprovoznění celého úseku metra D, včetně 
úseku náměstí Míru–Pankrác se odhaduje na závěr roku 2029.

Po kritice podoby nových stanic linky D v minulých letech se uvažovalo o uspořádání 
nové architektonické soutěže. Z důvodu možného zpoždění realizace se ale od tohoto 
postupu upustilo a namísto toho došlo ve spolupráci s Metroprojektem a architektem 
Davidem Vávrou k vytvoření „libreta“ na výtvarnou podobu prvků a prostorů stanic. Toto 
libreto bylo podkladem pro zadání výtvarné soutěže na podobu dvou prvních stanic – 
Pankrác a Olbrachtova, ve které zvítězily návrhy umělců Jakuba Nepraše (pro stanici 
Pankrác) a Vladimíra Kokoliy (Olbrachtova).

(Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.; IPR Praha)

B1

Metro D

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Metro I.D

náměstí Míru, 
náměstí Bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova, nádraží Krč, 
Thomayerova nemocnice, Nové Dvory, 
Libuš, Písnice

METROPROJEKT Praha, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

72 mld. Kč (první úsek Písnice–Pankrác 57 mld. Kč)

2010

Q4 2029

stavba
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The Prague City Council approved construction of the metro D line at the end of May 
2019 and authorized the Prague Transport Authority (Dopravní podnik) to continue the 
construction which commenced in June 2018 at Pankrác with a geological survey and 
excavation of the first shafts and galleries. The new line will extend in a north ‑south 
direction, partially parallel to the existing C line. The new line will be about 10.6 km long 
and have nine regular stations and one transfer stop at Pankrác. Once the geological 
survey is complete, builders will begin excavating the first stage from Pankrác to 
Olbrachtova in July 2020. Two years later, construction will continue from Olbrachtova 
to Nové Dvory, including excavation of tunnels from the Písnice Depot. If ownership 
matters are solved in the Libuš and Písnice area, the line will commence running in 
December 2027 between Pankrác and Písnice Depot. Operation of the entire D line, 
including the section from Nam. Míru to Pankrác, is anticipated at the end of 2029.

After criticism of the new D line station designs, the city considered organizing a new 
architectural competition. Due to delays, this idea was abandoned, and instead, the 
builders (Metroproject) in cooperation with architect David Vávra created a “libretto” for 
the visual appearance of the stations and its elements. This libretto was the basis of an 
artistic design competition for the first two stations at Pankrác and Olbrachtova. The 
competition winners for these designs were Jakub Nepraš (for Pankrác Station) and 
Vladimír Kokolia (for Olbrachtova Station).

(Source: Dopravní podnik [Transport Authority] 
of the Capital City of Prague, a. s., IPR Prague)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Metro I.D

new metro stops at náměstí Míru, 
náměstí Bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova, Krč Train Station, 
Thomayerova nemocnice, Nové Dvory, 
Libuš, Písnice

METROPROJEKT Praha, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. – Transport Authority

CZK 72 billion (the first section between Písnice and Pankrác – CZK 57 billion)

2010

Q4 2029

Under construction
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The Prague City Council approved construction of the metro D line at the end of May 
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Olbrachtova in July 2020. Two years later, construction will continue from Olbrachtova 
to Nové Dvory, including excavation of tunnels from the Písnice Depot. If ownership 
matters are solved in the Libuš and Písnice area, the line will commence running in 
December 2027 between Pankrác and Písnice Depot. Operation of the entire D line, 
including the section from Nam. Míru to Pankrác, is anticipated at the end of 2029.

After criticism of the new D line station designs, the city considered organizing a new 
architectural competition. Due to delays, this idea was abandoned, and instead, the 
builders (Metroproject) in cooperation with architect David Vávra created a “libretto” for 
the visual appearance of the stations and its elements. This libretto was the basis of an 
artistic design competition for the first two stations at Pankrác and Olbrachtova. The 
competition winners for these designs were Jakub Nepraš (for Pankrác Station) and 
Vladimír Kokolia (for Olbrachtova Station).

(Source: Dopravní podnik [Transport Authority] 
of the Capital City of Prague, a. s., IPR Prague)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Metro I.D

new metro stops at náměstí Míru, 
náměstí Bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova, Krč Train Station, 
Thomayerova nemocnice, Nové Dvory, 
Libuš, Písnice

METROPROJEKT Praha, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. – Transport Authority

CZK 72 billion (the first section between Písnice and Pankrác – CZK 57 billion)

2010

Q4 2029

Under construction
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Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati v úseku Praha Masarykovo 
nádraží–Kladno Ostrovec včetně vybudování nové odbočky na Letiště Václava Havla 
ze stanice Praha ‑Ruzyně. V rámci úprav trati se počítá s vybudováním šesti nových 
vlakových stanic a zastávek. Trať bude v celé délce dvoukolejná a elektrifikovaná, v úseku 
od Stromovky po Veleslavín a v předprostoru letiště povede v tunelech. Realizace se 
předpokládá v letech 2023 až 2030. Díky celé trase Praha – Letiště Václava Havla – 
Kladno dojde také k přímému spojení s největším městem Středočeského kraje. 
Dojíždějícím se tak značně sníží časová náročnost v cestování do hlavního města 
a současně zvýší dostupnost rekreačních lokalit jako je Výstaviště či Stromovka.

Kromě dopravní funkce jako obslužné městské linky představuje přímé spojení na letiště 
pro Prahu jako celek značný benefit. Může totiž pomoci tomu, aby na jejím vnějším 
prstenci nevzniklo tzv. „airport city“, protože služby v těchto specializovaných čtvrtích 
(hotely, konferenční centra, business huby atp.) může díky přímému a pohodlnému 
spojení nabízet vnitřní město – třeba právě v nově plánované čtvrti v oblasti 
transformačního území Bubny ‑Zátory.

(Zdroj: Správa železnic, státní organizace; poladprahu.cz; IPR Praha)

Železniční spojení 
na letiště

Railway Link to the 
Airport

B2
NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno

Praha 1, 
Praha 6, 
Praha 7, 
Praha 8

(projektant) METROPROJEKT Praha, a. s.

Správa železnic, státní organizace

39,4 mld. Kč (1,4 mld. Kč rekonstrukce Negrelliho viaduktu, 
bez rekonstrukce Masarykova nádraží)

2004

2028

záměr / územní řízení / stavební řízení / stavba
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This project seeks the complete upgrade of the railway line connection from Masaryk 
Train Station in Prague to Kladno Ostrovec and includes the construction of a new 
branch line to Václav Havel Airport from Prague – Ruzyně station. The line upgrade 
includes the construction of six new train stations and stops. The upgraded line 
will be double track along its entire length and fully electrified. The line will be laid 
in tunnels between Stromovka park and Veleslavín and just before the Airport. The 
construction is expected to take seven years, from 2023 to 2030. The new line will also 
establish a direct line with the large Central Bohemian city of Kladno. Commuters will 
therefore enjoy much quicker travel into the capital while increasing the accessibility of 
recreational locations such as Výstaviště (Exhibition grounds) and Stromovka park.

Besides fulfilling its basic transport function in servicing the city, a direct connection 
to the Airport represents an enormous benefit to Prague as a whole. It may assist in 
preventing the establishment of a so ‑called “Airport city“ on Prague’s outskirts since 
these specialised services (hotels, conference centres, business hubs and similar) will 
be easily accessible in the inner city thanks to this new direct and convenient link—for 
example, perhaps in the newly planned city district at the Bubny – Zátory transformation 
area.

(Source: State Railway Administration Authority, poladprahu.cz, IPR Prague)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Railway link Prague –Václav Havel Airport – Kladno

Prague 1, 
Prague 6, 
Prague 7, 
Prague 8

(planners – engineers) METROPROJEKT Prague, a. s.

State Railway Administration Authority

CZK 39.4 billion (CZK 1.4 billion to restore the Negrelli viaduct, 
excluding renovation of Masaryk Train Station in the city centre)

2004

2028

Planning / territorial planning procedure / 
building permit procedure / under construction
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Městský (vnitřní) okruh je aktuálně jedním z největších infrastrukturních projektů hl. 
m. Prahy. Doposud je provozováno cca 70 % z jeho celkové trasy. Pro dokončení 
okruhu je ještě potřeba realizovat zbývající soubor dvou silničních staveb v délce 10 km 
navazujících na tunelový komplex Blanka ve směru ke Štěrboholské radiále. Stejně tak 
důležité, ne ‑li důležitější (alespoň podle názoru odborné veřejnosti, viz analýza Praha 
2030 – Investiční záměry, Deloitte, 2017) je pro dopravu v Praze dokončení vnějšího 
tzv. Pražského okruhu. Tento projekt je však plně v kompetenci státu, nikoliv vedení 
hlavního města.

V roce 2019 zadalo hl. m. Praha novou urbanisticko ‑dopravní studii Městského okruhu, 
kterou zpracoval multidisciplinární tým pod vedením architekta Jana Kasla a technického 
ředitele společnosti SATRA Pavla Šourka. Nová studie na rozdíl od předchozích verzí 
řeší nejen samotnou dopravní stavbu, ale i její okolí tak, aby silniční soustava nebyla 
„jizvou“ na tváři města, ale naopak plnohodnotnou součástí městské struktury. Řešení 
umisťuje silniční tah převážně do podzemí, zatímco na povrchu jsou vytvořeny podmínky 
pro místní dopravu a rozvoj okolního území a krajiny. Studie předpovídá, že dokončením 
Městského okruhu může potenciálně vzniknout nová zástavba s cca 12,5 tisíci byty pro 
25 tisíc osob. Přibude 70 tis. m2 ploch městské zeleně, vznikne 11 km samostatných 
cyklostezek a přes 18 km cyklopruhů na komunikacích. Předpokládaná celková doba 
dokončení okruhu je 6 až 10 let, přičemž termín zahájení výstavby lze očekávat po roce 
2025.

(Zdroj: SATRA,spol.s r.o.; IPR Praha)

Městský okruh

City Ring Road

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka

Praha 10 – Černokostelecká, 
Rybníčky; Praha 9 – Balabenka, 
K Žižkovu, Českobrodská; 
Praha 8 – Pelc ‑Tyrolka, 
Vychovatelna, U Kříže

JK ARCHITEKTI, s. r. o.; 
VHE a spol., s. r. o.; třiarchitekti; 
Rehwaldt Landscape Architects; 
SATRA,spol.s r.o.; PUDIS, a. s.; 
METROPROJEKT PRAHA, a. s.; 
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.; 
Valbek, spol. s r. o.

hlavní město Praha

51 mld. Kč

Q1 2018

2031–2035

studie

B3
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Rohanský island lies along the right riverbank of the Vltava River in the immediate 
neighbourhood of Karlín, Libeň and Holešovice across the river. The 88‑hectare site 
of the former Vltava River island and its foreground is the location of a planned and 
already ongoing major public and private investment which will transform the location 
into a new Prague district. The principal public investment at the site is Rohanský park, 
which will take up the site’s largest area and form an important part of the city’s anti‑
‑flooding protection measures. The largest private investment is the large housing and 
administrative centre called Rohan City, which neighbours several smaller development 
projects.

Rohan City will provide housing to almost 4000 people and include offices, restaurants, 
shops, services, and in an agreement with Prague 8 District Administration, a public 
elementary school. The investors aim to create a slow ‑growth town with a diverse 
architectural impression. For this reason, a number of studios are involved in designing 
the future district, just as with Smíchov City. The site is exceptionally well serviced by 
transport. The backbone A2 bicycling path runs along the site and supports a busy tram 
line and the metro B line and stations at Křižíkova, Invalidovna and Palmovka. Rebuilding 
the Libeň Bridge will be necessary in the future. Building a new bridge may perhaps also 
be required. The location of this bridge has not yet been firmly fixed, but its proposed 
name is “Rohanský”.

(Source: IPR Prague, Rohan Consortium, s. r. o.)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Inner city ring road and the Libeň junction

Černokostelecká – Prague 10, 
Rybníčky, Balabenka – Prague 9, 
K Žižkovu, Českobrodská, 
Pelc – Tyrolka – Prague 8, 
Vychovatelna, U Kříže

JK ARCHITECTI, s. r. o., 
VHE a spol., s. r. o., 
třiarchitekti, 
Rehwaldt Landscape Architects, 
SATRA, spol. s r. o., 
PUDIS, a. s., 
METROPROJEKT PRAHA, a. s., 
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., 
Valbek, spol. s r. o.

The Capital City of Prague

CZK 51 billion

Q1 2018

2031–2035

Study
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Rohanský island lies along the right riverbank of the Vltava River in the immediate 
neighbourhood of Karlín, Libeň and Holešovice across the river. The 88‑hectare site 
of the former Vltava River island and its foreground is the location of a planned and 
already ongoing major public and private investment which will transform the location 
into a new Prague district. The principal public investment at the site is Rohanský park, 
which will take up the site’s largest area and form an important part of the city’s anti‑
‑flooding protection measures. The largest private investment is the large housing and 
administrative centre called Rohan City, which neighbours several smaller development 
projects.

Rohan City will provide housing to almost 4000 people and include offices, restaurants, 
shops, services, and in an agreement with Prague 8 District Administration, a public 
elementary school. The investors aim to create a slow ‑growth town with a diverse 
architectural impression. For this reason, a number of studios are involved in designing 
the future district, just as with Smíchov City. The site is exceptionally well serviced by 
transport. The backbone A2 bicycling path runs along the site and supports a busy tram 
line and the metro B line and stations at Křižíkova, Invalidovna and Palmovka. Rebuilding 
the Libeň Bridge will be necessary in the future. Building a new bridge may perhaps also 
be required. The location of this bridge has not yet been firmly fixed, but its proposed 
name is “Rohanský”.

(Source: IPR Prague, Rohan Consortium, s. r. o.)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Inner city ring road and the Libeň junction

Černokostelecká – Prague 10, 
Rybníčky, Balabenka – Prague 9, 
K Žižkovu, Českobrodská, 
Pelc – Tyrolka – Prague 8, 
Vychovatelna, U Kříže

JK ARCHITECTI, s. r. o., 
VHE a spol., s. r. o., 
třiarchitekti, 
Rehwaldt Landscape Architects, 
SATRA, spol. s r. o., 
PUDIS, a. s., 
METROPROJEKT PRAHA, a. s., 
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., 
Valbek, spol. s r. o.

The Capital City of Prague

CZK 51 billion

Q1 2018

2031–2035

Study
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Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí 
tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšení propojení města na obou 
březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty, 
protože s vjezdem individuální automobilové dopravy se v případě Dvoreckého mostu 
nepočítá.

Zpracovatelé projektové dokumentace, ateliéry Tubes a Atelier 6, byly vybrány na 
základě otevřené architektonicko ‑konstrukční soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásilo 
hl. m. Praha. Vítězný návrh reaguje na danosti místa, odkazuje na tradici pražských 
obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických 
staveb. Stavebně jde o šestipolový trámový most komorového průřezu z předpjatého 
železobetonu s celkovou délkou nosné konstrukce 331,6 m. Výškové umístění konstrukce 
mostu splňuje podmínku výšky hladiny povodně z roku 2002 zvýšenou o 1 m. Most 
je tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou 
předpokládají realizaci výtvarného díla v podobě „slavnostního“ osvětlení. S dokončením 
stavby mostu o rozpočtu cca 1 mld. se počítá v roce 2025.

(Zdroj: TUBES, spol. s r. o.; ATELIER 6, s. r. o.; Krištof Kintera)

Dvorecký most

Dvorce Bridge

B4
NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Dvorecký most

Praha 5 – zlíchovské nábřeží, 
Praha 4 – podolské nábřež

TUBES, spol. s r. o.; 
ATELIER 6, s. r. o.

hlavní město Praha

1 mld. Kč

Q4 2017

2024–2025

studie
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The new bridge over the Vltava River will be erected between the Zlíchov and Podolí 
embankments, directly linking Smíchov to Pankrác. The objective is to improve the 
link between districts lying on the opposite banks of the river in the south of Prague, 
primarily for public transport, pedestrians and cyclists. Individual car traffic will not be 
permitted to cross this bridge.

The authors of the project documentation, the Tubes and Ateliér 6 studios, were 
selected in an open architectural and construction competition in 2018. The winning 
design responded to the site ‑specific conditions and referenced the tradition of 
Prague’s arched bridges without a structure over the bridge deck and the existence of 
nearby cubist buildings. In construction terms, it will be a six ‑span bridge with a chamber 
cross ‑section made of prestressed reinforced concrete and total length of 331.6 metres. 
The bridge elevation parameters fulfil the conditions of the 2002 flooding levels, plus 
one extra metre. The bridge is shaped like a sculpture—in cooperation with artist Krištof 
Kintera, the architects anticipate a work of art in the form of “ceremonial / festive” 
lighting. Completion of the bridge is expected in 2025, with a budget of approximately 
one billion.

(Source: TUBES, spol. s r. o.; ATELIER 6, s. r. o.; Krištof Kintera)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Dvorce Bridge

Zlíchov embankment – Prague 5, 
Podolí embankment – Prague 4

TUBES, spol. s r. o.,
ATELIER 6, s. r. o.

The Capital City of Prague

CZK 1 billion

Q4 2017

2024–2025

Study
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Trojská lávka je důležitým propojením pěších a rekreačních tras tří městských částí. Po 
nečekaném zhroucení původní lávky v prosinci roku 2017 vyvstala okamžitě potřeba toto 
propojení co nejdříve obnovit. Mezitím bylo propojení mezi Trojou a Císařským ostrovem 
v místě zřícené lávky nahrazeno lodním přívozem, který bude provozován až do doby, než 
bude zhotovena lávka nová. Přestože je projekt Trojské lávky relativně drobnou stavbou, 
je konkrétním příkladem úspěšného obnovení bezmotorového spojení v rámci Prahy.

Nový návrh lávky byl umístěn do původní stopy a čtyřmetrovou šíří vyhovuje požadavkům 
smíšené stezky pro pěší a cyklisty. V případě potřeby bude moci po lávce přejet 
i sanitka. Oproti dosavadní lávce, která byla tvořena železobetonovou předepnutou 
konstrukcí, bude nová lávka složena z ocelových profilů. Nová konstrukce bude snáze 
kontrolovatelná, všechny její části budou vizuálně přístupné a lehce opravitelné. Zábradlí 
lávky bude možné při případné povodni sklopit a nechat vodu lépe přetéci. Stavba lávky 
byla již zahájena a hotová by měla být do konce roku 2020.

(Zdroj: hlavní město Praha, IPR Praha, Libor Kábrt)

Trojská lávka

Troja Footbridge

NÁZEV PROJEKTU: 

ADRESA:

ARCHITEKT:

INVESTOR:

VÝŠE INVESTIC:

ZAHÁJENÍ:

DOKONČENÍ:

STAV:

Obnova Trojské lávky

Pod Havránkou / Císařský ostrov, Praha 7 – Troja

Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová, Martin Elich

hlavní město Praha

155 mil. Kč

Q1 2018

Q4 2020

stavba

B5
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The Troja Footbridge represents an important link between the pedestrian and 
recreational routes linking three municipal districts. The unexpected collapse of the 
original footbridge in December 2017 triggered an immediate need for its replacement. 
In the meantime, the link between Troja and Císařský Island was replaced with a ferry 
which runs alongside the location of the former footbridge. This connection will 
continue operating until the new footbridge is open. Even though the Troja Footbridge 
is a relatively minor project, it represents a specific example of successful restoration of 
non ‑powered links in Prague.

The new footbridge will be located at the original site. Being four metres wide, it will fulfil 
all the requirements for mixed pedestrian and bicycle traffic. If required, the footbridge 
can be crossed by ambulances. In contrast to the collapsed footbridge, which was 
built using a reinforced prestressed structure, the new footbridge will be assembled 
from steel profiles. The new structure will be easier to monitor and inspect, and all 
of its components will be visually accessible and easy to repair. The guardrail will be 
collapsible in case of flooding and allow water to pass over the bridge. Construction of 
the footbridge has already commenced and should be completed by the end of 2020.

(Source: The Capital City of Prague, IPR Prague, Libor Kábrt)

PROJECT NAME: 

ADDRESS / LOCATION:

ARCHITECT:

INVESTOR:

TOTAL INVESTMENT:

COMMENCEMENT:

COMPLETION:

STATUS:

Reconstruction of the Troja Footbridge

Pod Havránkou / Císařský Island, Troja – Prague 7

Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová, Martin Elich

The Capital City of Prague

CZK 155 million

Q1 2018

Q4 2020

Under construction
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OD POVOLENÍ KE STAVBĚ
proces realizace stavebních záměrů

MÁM POZEMEK

1 ZÁMĚR

vlastním pozemek určený k zástavbě  
mám nápad na jeho využití

oslovím konkrétního architekta nebo urbanistu, aby vytvořil studii na dané území
anebo vypíšu architektonickou či urbanistickou soutěž

2 STUDIE

tvořím studii, která ověřuje možnosti využití daného území 
porovnávám ji s územním plánem (příp. regulačním plánem) 
konzultuji studii s IPR Praha, městskou částí, veřejností

v případě nesouladu studie s územním plánem mohu požádat o změnu plánu
(nejčastěji proto, že chci změnit kód využití území)

3 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

požádám příslušný stavební úřad o vydání pravomocného a závazného územního rozhodnutí (ÚR)

v této fázi stavební úřad hodnotí umístění stavby a její soulad s okolím místa, kde vzniká

k projektu se vyjadřují dotčené orgány státní správy (ochrana památek, životního prostředí apod.) 
a sousedé mého pozemku

k projektu vydává stanovisko IPR Praha jako zmocněný zástupce města Prahy

chci ‑li realizovat projekt, který může být rizikem pro životní prostředí 
(rozhoduje zákon či stavební úřad), mám povinnost nechat posoudit vliv projektu na životní prostředí

A obdržím od stavebního úřadu územní rozhodnutí

ostatní účastníci řízení se mohou odvolat

B neobdržím od stavebního úřadu územní rozhodnutí

mohu se odvolat

o odvolání rozhoduje Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy

4 STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

na základě územního rozhodnutí požádám příslušný stavební úřad o vydání pravomocného a závazného 
stavebního povolení (SP)

v této fázi stavební úřad hodnotí soulad samotné stavby s platnými předpisy – 
zejména Pražskými stavebními předpisy

k projektu se vyjadřují dotčené orgány státní správy (ochrana památek, životního prostředí, požární ochrana, apod.)

A obdržím od stavebního úřadu stavební povolení

ostatní účastníci řízení se mohou odvolat

B neobdržím od stavebního úřadu stavební povolení

mohu se odvolat

o odvolání rozhoduje Odbor stavebního řádu MHMP

5 STAVBA

na základě stavebního povolení oslovím konkrétního zhotovitele stavby anebo vypíšu na zhotovitele výběrové řízení

stavím

po dokončení stavby požádám stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu

obdržím od úřadu kolaudační souhlas

předám stavbu jejím uživatelům

MÁM DŮM
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Areál Emauzského kláštera
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