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2. Úvod
2.1 Místní občanské aktivity pro změnu
užívání Malostranského náměstí
Malostranské náměstí (dále také MN) je od svého vzniku až do dnešních dnů středem a těžištěm
života Malé Strany. Jeho základní urbanistický koncept vznikl při založení gotického města
v roce 1257. Tato urbanisticky nejdůležitější etapa vývoje čtvrti vsak sama vstoupila do složité
situace staršího osídlení, jehož̌ struktura je v plánu gotického města částečně dodnes patrná.
Pravidelný obdélný prostor velkoryse vytyčeného náměstí byl respektován měšťanskou i palácovou
zástavbou následujících staletí.
Klíčovou roli v dějinách prostoru sehrálo umístění hlavního farního chrámu sv. Mikuláše, který se
stal nejen významnou dominantou, ale rovněž zárodkem bloku, jež ve finále náměstí rozdělil na dvě
samostatné časti. Urbanistické ani architektonické dějiny prostoru tak zde nelze chápat bez
porozumění všem těmto vrstvám, jejichž vzájemný dialog vytváří z náměstí jeden z nejpůsobivějších
historických celků v Praze.1
Obr. 1 Letecký pohled na obě části Malostranského náměstí před 1. 7. 2017, zdroj: IPR Praha 2016

Malostranské náměstí je nejen z historického hlediska jedno z nejvýznamnějších
prostranství Prahy. Jde o prostor s vysokou reprezentační a památkovou hodnotou
a jako součást tzv. Královské cesty je i jednou z nejnavštěvovanějších lokalit
v centru města.
1

Urbanisticko-architektonická soutěž Malostranské náměstí, Kancelář projektů a soutěží, IPR Praha, 2014
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V celé ploše horní i dolní časti náměstí se po dlouhou dobu nacházelo parkoviště, což bylo
v hrubém rozporu s významem a potenciálem náměstí. Prostor v žádném ohledu
nesloužil jako veřejné a reprezentativní prostranství a nenabízel důvod k zastavení,
případně k posezení. Tento stav vedl veřejnost k aktivnímu jednání o revitalizaci náměstí.

2.1.1 Petice za Malostranské náměstí
„Zrušit parkoviště v dolní části náměstí. Nahradit auta lidmi.“
Na jaře roku 2013 iniciovala místní aktivní veřejnost na Malé Straně petici za změnu využití
Malostranského náměstí. Jejím cílem byla proměna náměstí z parkoviště na kultivovaný prostor pro
odpočinek a reprezentativní místo v centru Prahy. Navrátit charakter náměstí před povolením
využívat tento prostor soukromými společnostmi jako parkovací plochu.
Níže uvedeným členům petičního výboru v čele s Kateřinou Jacques se podařilo získat bezmála
10 000 podpisů odborné i laické veřejnosti podporující myšlenku návratu MN
znovu lidem. Členy petičního výboru za MN byli Jiřina Borkovcová (předsedkyně SOPMSH), Petr
Burgr (místopředseda SOPMSH), Bořek Šípek (výtvarník a architekt), Martin Kotas (kavárník,
Mlýnská kavárna), Jakub Bachtík (Klub za starou Prahu), Jan Švankmajer (režisér a výtvarník),
Vlastimír David (SOPMSH), Tomáš Novotný (předseda Spolku výtvarných umělců Mánes) a Jan
Václav Čep (SOPMSH). Výsledky petičního úsilí byly 24. dubna 2014 předány tehdejšímu pražskému
primátorovi Tomáši Hudečkovi.
Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1556 ze dne 21. 6. 2016 vešel k 1. červenci 2016 v platnost
zákaz parkování v prostoru náměstí a MN se otevřelo veřejnosti. Na základě stejného usnesení byla
v IPR Praha ke stejnému datu zřízena pozice koordinátora MN. Zároveň byli také jmenováni
členové pracovní skupiny z řad místní aktivní občanské společnosti na dobu
zkušebních šesti měsíců (do 31. 12. 2016) s cílem testovat možnosti dalšího využití náměstí
a následného vyhodnocení. Tři z výše uvedených členů petičního výboru za změnu užívání MN se
stali členy pracovní skupiny. Koordinace zkušebního provozu MN byla následně prodloužena
o 3 měsíce, tj. do 31. 3. 2017.

2.2

Návaznost na koncepční dokumenty

Změnou užívání Malostranského náměstí na základě usnesení č. 1556 ze dne 21. 6. 2016
Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále ZHMP) město podpořilo plnění strategických cílů vytyčených
ve Strategickém plánu hl. m. Prahy. Podpora rozvoje funkčních a živých veřejných
prostranství, která jsou dobře dostupná, pro realizaci kulturních a komunitních aktivit i pro
spontánní akce organizovaných i neorganizovaných skupin občanů je ukotvena v těchto
strategických cílech:
• Cíl 1.2 KOMUNITNÍ ŽIVOT; opatření 1.2 B Zázemí pro kulturní aktivity
• Cíl 1.3 ŽIVOT VE MĚSTĚ; opatření 1.3 C Veřejná prostranství města a 1.3 D Kvalita
života ve městě
• Cíl 2.3 KULTURNÍ ZNAČKA; opatření 2.3 D Kultura ve veřejném prostoru
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Rozhodnutím o změně užívání MN město také sleduje principy ukotvené v Manuálu tvorby
veřejných prostranství hl. m. Prahy a ve Strategii rozvoje veřejných prostranství
hl. m. Prahy. Zrušením parkoviště město navrátilo náměstí funkci kvalitního fyzického prostoru,
který umožňuje:
• svobodnou volbu činností a pohybu po celé ploše bez časového omezení
• shromažďování většího počtu lidí
• dostatek míst k sezení a stín
• umístění prvků obohacujících vnímání a užívání prostředí – vodní prvek či umělecké
dílo2
V rámci zkušebního režimu MN město také podpořilo zdola organizované aktivity, a to
zjednodušením procesu povolování akcí a zřízením pozice koordinátora, který plnil funkci
informátora a komunikátora mezi organizátory a městskými složkami a stal se tak průvodcem
složitým povolovacím procesem. Město tak naplnilo cíle definované Strategií rozvoje veřejných
prostranství hl. m. Prahy, konkrétně opatření V.2.5 Procesní podpora aktivit “zdola” v užívání
veřejných prostranství.
Obr. 2 Letní kino organizované Containall o.p.s. dne 27. 8. 2016, , zdroj: IPR Praha 2016

2

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Melková, P. a kol., kapitola B.1.2 Náměstí, IPR Praha, 2014, Praha,
http://manual.iprpraha.cz/
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2.3 Plán rekonstrukce Malostranského
náměstí
V roce 2014 Magistrát hl. m. Prahy (dále také MHMP) ve spolupráci s IPR Praha vyhlásil mezinárodní
urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení prostoru Malostranského náměstí. V soutěži
zvítězil návrh Ateliéru Hájek architektů Martina a Václava Hájka a Petra Horského. V srpnu 2016
uzavřel Ateliér Hájek smlouvu s Prahou na zpracování urbanisticko-architektonické studie
revitalizace MN. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení, vyhodnotit
potenciál MN a získat širokou názorovou škálu pohledů na možnost využití náměstí. V průběhu
příprav soutěžních podmínek IPR Praha uspořádal v červnu 2014 ve spolupráci s Agora CE, o. p. s.,
veřejné setkání o budoucnosti MN. Do průběhu byla také aktivně zapojena veřejnost, která měla
možnost do mapy náměstí zapisovat a zakreslovat podněty a problémy, které se zde vyskytují.
K dispozici byl také dotazník distribuovaný do schránek místních obyvatel a přístupný na internetu.
Podněty zpracovala společnosí Agora, poté byly zařazeny do soutěžních podkladů pro účastníky
soutěže.
V současnosti Ateliér Hájek dopracovává studii revitalizace MN. Realizace návrhu se očekává v roce
2018. Architekti Ateliéru Hájek jsou průběžně informováni o důležitých výstupech
ze zkušebního provozu tak, aby vyhodnocení zkušeností bylo zapracováno do výsledného
návrhu na rekonstrukci náměstí.
Obr. 3 Sousedská slavnost Zažít město jinak dne 17. 9. 2016, zdroj: IPR Praha 2016
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3. Metodika
Analytická část příkladové studie3 Vyhodnocení zkušebního provozu Malostranského náměstí byla
zpracována metodikou problémové analýzy v těchto tematických okruzích:
• potenciál aktivit a intervencí v prostoru náměstí
• podmínky pro aktivity před a po rekonstrukci náměstí
• místní aktéři a jejich zapojení, přání a potřeby ve vztahu k MN
• nastavení zjednodušeného režimu povolování aktivit
• nastavení pozice a služeb koordinátora
• potřebnost koordinátorů veřejných prostranství obecně
• pravidla pro správu náměstí přívětivou k aktivitám
• zmapování dobré praxe správy klíčových veřejných prostranství v zahraničí
Analýza byla vypracována formou strukturovaných hloubkových rozhovorů s vybranými respondenty
(stakeholdeři sídlící na náměstí, složky městské správy veřejného prostoru, zástupci místních
kulturních organizací apod.). Zdrojem dat, informací a názorů byly také pravidelná setkání pracovní
skupiny k MN, mapování parteru v terénu, dotazníková šetření různých cílových skupin (rezidenti,
návštěvníci akcí), zpětná vazba od organizátorů akcí na náměstí ve zkušebním provozu a rešerše
podobných příkladů správy veřejných prostorů v ČR a zahraničí.

3.1 Hlavní cíl studie
Ověřit potenciál Malostranského náměstí jako živého veřejného prostoru pro relaxaci místních
obyvatel i návštěvníků na turisticky přehlcené trase Královské cesty. Pilotně umožnit realizaci
programu ve spolupráci s místními aktéry z řad veřejnosti a institucí jako alternativu konvenční
nabídce masového turismu, která na Královské cestě dominuje. Na základě testovacího provozu
doporučit přívětivá pravidla správy náměstí pro konání kulturně-komunitních aktivit v souladu se
zájmy zainteresovaných aktérů a různých cílových skupin uživatelů náměstí.

3.2 Klíčové otázky

3

•

Jaký je současný charakter náměstí? Atmosféra, viditelnost, vybavenost?

•

Jaký je preferovaný charakter náměstí z pohledu aktivní veřejnosti a aktérů úzce
spjatých s náměstím?

•

O jaké aktivity má zájem místní komunita, místní institucionální stakeholdeři, kulturní
aktéři a další jiné subjekty?

•

Jaké aktivity nejlépe hodnotí rezidenti?

•

Jaké aktivity nejlépe hodnotí návštěvníci akcí?

•

Jaké aktivity nejlépe hodnotí podnikatelé a další aktéři operující přímo na náměstí?

viz Příloha č. 7 Analýza současného stavu MN
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•

Jak vyhovují zjednodušená pravidla správy náměstí, vytvořené technické podmínky
a služby koordinátora? Jaké jsou přetrvávající bariéry pro pořádání akcí?

•

Jaké jsou současné legislativní podmínky pro realizaci kulturně-komunitních aktivit
ve veřejném prostoru metropole? Jak v praxi funguje správa veřejného prostoru?

•

Jaké hlavní bariéry vidí organizátoři v současných pravidlech MHMP?

•

Jak funguje správa veřejných prostorů jinde v ČR a Evropě?

3.3 Dílčí záměry studie
•

Doporučit doplnění technického zázemí a další infrastruktury potřebné pro oživení
náměstí (kulturní či komunitní akce, umělecké instalace, architektonické intervence
apod.) v rámci dopracování architektonické studie revitalizace MN.

•

Zapojit do realizace místní instituce, které nejsou primárně angažované jako občanský
sektor.

•

Získat povědomí o složení programové nabídky pro místní, Pražany a turisty v širším
okolí MN.

•

Vytvořit modelový příklad koordinace aktivit a intervencí na veřejném prostranství
v Praze, které leží v turisticky exponované zóně (je v procesu změny funkce z parkoviště
na relaxační veřejný prostor a před revitalizací). Doporučit využití zkušeností pro další
klíčové veřejné prostory v Praze.

3.4 Dílčí otázky
•

Jaké typy zázemí, aktivit a intervencí jsou realizovány v podobných veřejných
prostorech v centrech měst v ČR a zahraničí (z hlediska urbánního charakteru, polohy
a důležitosti místa a koncentrace lidí)?

•

Jaké podmínky pro aktivity bude náměstí poskytovat po rekonstrukci (technické a další
zázemí) dle stávající podoby projektu revitalizace?

•

Jaké podmínky pro aktivity by náměstí mělo optimálně poskytovat a co je třeba doplnit
do projektu?

•

Jak chtějí a chtějí vůbec na náměstí působit místní institucionální stakeholdeři (školy,
ambasády, kulturní instituce)?

•

Jaká je skladba nabídky aktivit a služeb kulturního a komerčního charakteru v širším
pásmu Malé Strany? Jaký je rámcový poměr nabídky aktivit pro místní a turisty?

•

Co lze na základě zkušenosti z MN a provedených benchmarkingových analýz doporučit
obecně pro koordinaci a správu veřejných prostranství v Praze?
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4. Vyhodnocení zkušebního režimu
Malostranského náměstí
Následující kapitola se věnuje vyhodnocení zkušebního režimu, který na Malostranském náměstí
probíhal od 1. července 2016 do 31. prosince 2016. Zkušební režim a koordinace byly následně
prodlouženy až do 31. března 2017, nicméně vyhodnocení se podrobně věnuje akcím, které proběhly
do konce roku 2016. Od ledna 2017 probíhalo zpracování analýz, zkušeností a vyhodnocování
šetření.
První podkapitola 4.1 popisuje zhodnocení a dopady, které přineslo zřízení pozice koordinátora
a jak ten zasáhl do struktury schvalování programu ve veřejném prostoru. Pracovní skupině, která
byla v rámci zkušebního režimu jmenována, se věnuje podkapitola 4.2. Shrnuje zároveň hlavní
závěry a doporučení, která vyplynula z pravidelných setkání s členy pracovní skupiny. Kapitola 4.3
vyhodnocuje nejen realizované aktivity a jejich vhodnost pro veřejný prostor, ale také důvody, proč
některé aktivity nebyly realizované, jaké bariéry jim stály v cestě. Následuje vyhodnocení
návštěvnosti jak běžného provozu, tak při jednotlivých akcí – kapitola 4.4, vyhodnocení pobytové
kvality obsahující rešerši dostatečnosti mobiliáře a služeb a vyhodnocení produkčně-technického
zajištění prostoru – kapitola 4.6. Kapitola 4.7 stručně představuje příklady dobré praxe ze zahraničí
a poslední kapitola 4.8. shrnuje silné a slabé stránky (bariéry) a příležitosti a hrozby, které se
k prostoru náměstí váží a působí na aktivity v tomto prostoru.

4.1 Vyhodnocení koordinace
administrativních procesů
4.1.1

Pracovní náplň koordinátora

Příloha č. 2 k usnesení RHMP č. 1559 ze dne 21. 6. 2016 k dočasnému využití prostoru bývalého
parkoviště na Malostranském náměstí předdefinovalo náplň práce koordinátora:
Koordinátor veřejného prostoru je moderátorem, animátorem a zprostředkovatelem realizace
a oživení veřejného prostoru. Mezi jeho náplň práce patří:
• projednávání návrhu pravidel pro užívání prostoru a pořádání akcí,
• iniciace transparentního jednání jednotlivých složek správy veřejného prostoru,
• koordinace kulturních, uměleckých a volnočasových aktivit,
• zajištění a koordinace doplňujících služeb (mobilní kavárna, úklid atd.),
• garance provozování aktivit v souladu se záměry koncepčních materiálů hl. m. Prahy,
• animace programové náplně a dohled nad celkovou animací a vytváření samotného
fyzického veřejného prostoru (tzn. v rámci doplňujících služeb dohled nad stavem
mobiliáře, opravy atd.),
• komunikace s lokálními aktéry,
• podpora komunikace mezi aktéry a správcem veřejného prostoru,
• podpora utváření vazeb k místu pro specifické skupiny uživatelů s cílem vystavět
autentickou a živou kulturní identitu prostoru,
11

•
•
•

komunikace tématu oživení veřejného prostoru,
poskytování informací o možnosti využití náměstí,
mapování aktérů v blízkosti náměstí a jejich případné přímé zapojování do projektu,
aktivní spolupráce na vytvoření účinnější koncepce užívání veřejných prostranství
města.

→ Zapojení koordinátora do administrativních procesů
Při zapojení koordinátora do administrativních procesů je prvním krokem žadatele právě jeho
kontaktování. Koordinátor může předem posoudit soulad akce s pravidly a informovat žadatele, jaký
bude další postup. Následně informuje o akci ODA MHMP a HOM MHMP, odpovědným zašle
informace na základě, kterých je možné začít vyřizovat povolení.
O konání či nekonání akce ve veřejném prostoru rozhodují ve většině případů komise na různých
úrovních. V případě MN to byla Základní pravidla pro využití Malostranského náměstí schválená
RHMP a posouzením byl pověřen IPR Praha, respektive zvolený koordinátor.
Komunikací a společným nastavením systému šetří koordinátor čas jak organizátorům, tak
úředníkům. Koordinátor funguje jako průvodce celým procesem a zároveň jako důvěryhodný partner
pro jednotlivé městské složky.
Při porovnání nezbytných kroků při vyjednávání záboru se snížil počet nezbytných
návštěv na příslušných úřadech z 9 (bez koordinátora) na 3 návštěvy s účastí
koordinátora. Komunikace koordinátorem nastavená zkrátila dobu vyřizování ze dvou
měsíců na přibližně 14 dní (záleží vždy na povaze a připravenosti projektu).4
Nespornou výhodou a časovou úsporou pro organizátory akcí je komunikace koordinátora
s úředníky. Vzhledem k tomu, že IPR Praha je v tomto případě garantem koordinace, je možné
originály formulářů, smluv a dalších nezbytných dokumentů doložit až v poslední fázi a do té doby
komunikovat převážně elektronicky.

→ Městské úřady podílející se na správě náměstí
Do provozu náměstí je zapojena řada městských subjektů s jejichž zástupci koordinátor
komunikoval intenzivně během celého zkušebního provozu. Jejich připomínky, požadavky a podněty
byly také šetřeny formou osobního strukturovaného rozhovoru. Konkrétně šlo o zástupce TSK,
Městské policie Praha 1, OPP MHMP, ODA MHMP, HOM MHMP a Nadace Pražské děti MČ P1.
Hlavní závěry ze strukturovaných rozhovorů:
• Spolupráci s koordinátorkou hodnotí velmi kladně a pozici koordinátora považují za
potřebnou či zcela nezbytnou. Většina z nich ale zmiňuje, že tomu tak je díky velmi
dobré spolupráci se současnou koordinátorkou.
• Dotazovaní se příliš nechtěli vyjadřovat k provozu náměstí, co se přímo netýká jejich
pracovní náplně.
• Některé procesy se zrychlily díky tomu, že dotázaní s koordinátorkou spolupracovali po
delší dobu.
4

podrobně viz Příloha č. 5 Srovnání administrativních procesů žádosti o zábor s a bez pozice koordinátora
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•
•

•

4.1.2

Požadavky na koordinátora – umí vyvažovat různé zájmy, neřídí se jen formalitami či
striktním výkladem nařízení a usnesení apod.
Zda je koordinátor zárukou kvality akce se nechtěli až na výjimky vyjadřovat. Pokud se
vyjádřili, pak souhlasně. Pokud by nefungoval a MN by mělo být kulturním prostorem,
měla by být skupina/komise, která by na zachování úrovně dbala. Na druhou stranu
považují schvalovací komisi, která se schází jen jednou za čtvrtletí, za nepružnou
a nevyhovující.
Proces záboru veřejného prostoru by se měl zjednodušit – za složitý ho považují
i úředníci.5

Hlavní závěry z koordinace

Koordinace administrativních procesů posloužila efektivnějšímu a pružnějšímu předávání informací
mezi organizátory a příslušnými úředníky. Realizace projektu se tak zkrátila ze standardních
2 měsíců na cca 14 dnů, což příznivě ovlivnilo především akce malého rozsahu jako např. neziskové
jednodenní akce pro obyvatele Prahy.
Zapojením koordinátora do administrativního a částečně také produkčního procesu
se podařilo významně snížit časovou náročnost jak pro organizátory, tak úředníky.
Koordinátor byl jakýmsi průvodcem v poměrně složitém systému vyřizování záboru
a zároveň partnerem pro úředníky, do jejichž gesce správa MN spadá.
Z celkových 9 kroků, respektive 9 nutných návštěv u úředníků, se s díky koordinaci
podařilo snížit počet návštěv na pouhé 3.
Koordinátorka poskytovala konzultace, upozorňovala na specifika prostoru a dodávala potřebné
formuláře, které v případě nutnosti pomáhala žadatelům správně vyplnit. Výstupem této spolupráce
je manual,6 který byl koordinátorkou zasílán při prvním kontaktu – žadatelé si tak mohli udělat
obrázek o tom, co je při realizaci akce na MN čeká a jaké jsou možnosti.
Pozitivní ohlasy na pozici koordinátora byly ze strany organizátorů, úředníků tak samotné pracovní
skupiny.7
Jako nedostatečná se tedy ukázala dostupnost informací pro organizátory, složitost
administrativního procesu a zátěž plynoucí z poplatků, které nejvíce škodí
spontánním akcím jednorázového charakteru.

5

viz Příloha č. 9 Průzkumy spokojenosti při zkušebním provozu MN, Sociores – Mgr. Pavel Černý
viz Příloha č. 4 Manuál pro pořádání akce na MN
7
viz Příloha č. 9 Průzkumy spokojenosti při zkušebním provozu, Sociores – Mgr. Pavel Černý a Příloha č. 6 Zápisy ze setkání pracovní
skupiny
6
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4.2 Vyhodnocení spolupráce s pracovní
skupinou k Malostranskému náměstí
4.2.1

Členové a náplň práce pracovní skupiny

Členové pracovní skupiny byli jmenováni na základě doporučení radní pro územní rozvoj Mgr. Petry
Kolínské a ředitele IPR Praha (v době jmenování) Ing. arch. Petra Hlaváčka:
• Ing. et Ing. Jana Berková, Odbor komunikace a marketingu MHMP (zástupce Eva
Kubátová)
• Tomáš Böhm, městská část Praha 1, komise kultury MČ Praha 1 (zástupce Petr
Burgr)
• David Hanzlík, Malostranská beseda, a. s. (zástupce David Pešek Dvořák)
• Ing. Petr Hejma, KampaNula, o. s. (zástupce Pavla Michálková)
• Ing. Tomáš Oliva, Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan (zástupce
Jiřina Borkovcová)
• PhDr. Kateřina Jacques, místní občanka (zástupce Mgr. Martin Kontra)
• Martin Kotas, kavárna Mlýnská (zástupce MgA. Štěpán Kubišta)
Od konce června 2016 do března 2017 proběhlo celkem 7 setkání zástupců KREP IPR se členy
pracovní skupiny. Setkání se uskutečnila v těchto termínech: 30. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10.,
15. 11. 2016 a 21. 2. 2017. Úkolem pracovní skupiny bylo:
• ve spolupráci KREP IPR dopracovat Základní pravidla pro využití Malostranského
náměstí
• průběžně vyhodnocovat zkušební provoz
• zpracovat dílčí podkladový materiál – příkladovou studii pro vznik “Koncepce užívání
klíčových veřejných prostranství v Praze”8
Náplní moderované diskuze členů pracovní skupiny se zástupci KREP IPR byla především tato
témata:
• charakter a znaky definující MN,
• vhodnost jednotlivých kulturních akcí pro MN, jejich ne/doporučení a následná
evaluace,
• funkčnost schválených Základní pravidla pro využití Malostranského náměstí a návrhy
na jejich úpravu na základě zkušenosti z konání jednotlivých akcí,
• technický stav MN a jeho vybavenost městským mobiliářem,
• role a potřeba koordinace aktivit na veřejných prostranstvích Prahy na základě
zkušenosti z MN,
• dlouhodobý provozní model MN a jeho správa.
Úplné zápisy z jednotlivých setkání jsou Přílohou č. 6 této studie.

8

viz Příloha č. 1 Usnesení RHMP č. 1559 ze dne 21. 6. 2016

14

Obr. 4 Setkání Pracovní skupiny k Malostranskému náměstí dne 21. 2. 2017, zdroj: IPR Praha 2016
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4.2.2

Hlavní závěry a doporučení ze setkání pracovní
skupiny k Malostranskému náměstí

Charakter a definiční znaky Malostranského náměstí
Pracovní skupina se shodla, že MN pro ni představuje:
• náves Malé Strany
• klidovou zónu

Vhodnost jednotlivých kulturních akcí a funkčnost schválených Základních
pravidel pro využití Malostranského náměstí
•

•

Velkou diskuzi pravidelně vyvolává otázka povolení trhů –pracovní skupina není proti
trhům, ale požaduje trhy kvalitní a lokální – problémem však je vyhodnocování
kvality trhů,
pracovní skupina preferuje akce lokálního charakteru a menšího rozsahu
s ohledem na charakter MN (aktivity místních občanů a institucí).

Technický stav Malostranského náměstí a jeho vybavenost městským mobiliářem
•
•
•

V pracovní skupině se opakovaně diskutovávalo o nedostatku zeleně a mobiliáře –
podmínka naplnění funkce klidové zóny a zajištění stínu,
nedostatečný úklid,
výrazně negativně je hodnocen průběh schválení a dopracování vítězného
návrhu architektonické soutěže, který je vnímán jako nedostatečně projednaný
s veřejností.

Správa Malostranského náměstí
•
•

•
•

Koordinace ano, ale na úrovni města,
ohledně kvality uměleckých děl a programu na MN pracovní skupina navrhuje zřídit
pozici kurátora, který by zpracovával příchozí podněty a zároveň aktivně oslovoval
vhodné subjekty k zapojení se do programu,
transparentní výběrové řízení na místního správce pro zajištění čistoty náměstí
a podpory programu, ideálně spojeno s provozem kavárny,
transparentní výběrové řízení na provozovatele kavárny, ideálně zároveň místní
správce.

Ostatní
•
•

Pracovní skupina navrhuje vytvořit online kalendář a manuál užívání veřejných
prostranství na území hlavního města,
zkušební režim byl velmi krátký na otestování fungování MN jako pilotní projektu
a definice obecných závěrů.

Role a pracovní náplň pracovní skupiny
•

Pracovní skupina negativně vnímá, že je pouze poradním orgánem
a nedisponuje většími pravomocemi,
16

•
•

4.3

u některých členů pracovní skupiny převládá pocit, že se scházejí k MN jen aby „se
participovalo“, ale jejich názory reálně nemají váhu,
spolupráci s IPR Praha hodnotí pracovní skupina pozitivně.

Vyhodnocení programu

V období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 se z celkových 24 přihlášených projektů
uskutečnilo 14. Nerealizované projekty se převážně nekonaly, protože
nevyhovovaly základním pravidlům či jejich organizátoři akci z finančních či
logistických důvodů neuskutečnili. V rámci zkušebního provozu koordinátorka asistovala při
všech akcích, které vyhověly pravidlům s cílem vyzkoušet jejich funkčnost a vhodnost pořádat akcí
různorodého typu v prostoru bývalého parkoviště a zároveň pojmenovat bariéry, které komplikují, či
dokonce znemožňují aktivity ve veřejném prostoru.

4.3.1

Vyhodnocení realizovaných akcí

Akce vhodné
Mezi vhodné akce (celkem 10), které naplnily všechny tři role MN tak, jak jsou popsány v úvodu
(místo odpočinutí, náves, reprezentativní celoměstský prostor), se zařadily:
Obr. 5 Pilotní projekt IPR Pražské židle a stolky, zdroj: IPR Praha

Pražské židle a stolky / srpen–listopad 2016
Městský mobiliář vhodně doplnil MN a posílil tak jeho roli místa odpočinku či „návsi“. Pilotní projekt
Pražské židle & stolky testoval v letošním roce nový typ mobiliáře v Praze. Projekt iniciovala
17

Kancelář veřejného prostoru IPR a vznikl ve spolupráci s MHMP, Trade Center Praha, a. s.,
a lokálními partnery z řad místních institucí. Židle jsou volně k dispozici každému, kromě MN jsou
umístěny také před galerií Rudolfinum, na piazzetě Národního divadla (náměstí Václava Havla) nebo
na smíchovské náplavce. Na MN bylo v letních a podzimních měsících umístěno 23 stolků a 91 židlí.
Na zimu se jejich počet snížil.
Z realizovaného šetření využití pražských židlí a stoků je jejich umístění na MN
vzhledem k vysokému počtu jejich uživatelů jednoznačně úspěšné. 9

Šachy na ulici / 14. 9. – 15. 11. 2016
Zapsaný spolek Piána na ulici na své vlastní náklady umístil pod platan na MN jeden ze svých
šachových stolků včetně figurek, které spravovala Nadace Pražské děti v rámci provozu stánku
s trdelníky.
Designově čistý šachový stolek, který byl volně k dispozici včetně figurek fungoval
jako příležitost se zastavit a strávit chvilku ne zcela typickou aktivitou pro pražský
veřejný prostor. Obyvatelé i turisté této příležitosti hojně využívali.

Zažít město jinak / 17. 9. 2016
V koordinaci Kateřiny Jacques se i na MN uskutečnila celopražská sousedská slavnost Zažít město
jinak. I přes nepřízeň počasí během odpoledne na náměstí dorazilo odhadem více než 600
návštěvníků. Akce odhalila problém poplatků za zábor veřejného prostranství, které
jsou spojeny s pořádáním sousedských slavností. Jen díky organizaci Automat a jí
přiřknuté finanční podpoře od MČ P1 bylo možné poplatky dle zákona neplatit. Poplatek za užití
plochy náměstí činí na jeden den cca 14 000 Kč.

Letní kino / 27. 8. 2016
Containall, o. p. s., zorganizoval na MN projekci němých filmů s živým klavírním doprovodem. Akce
měla velký úspěch, celkem dorazilo přes 300 diváků. Přestože pořadatel měl v rámci
své akce bar, jeho zisk nepokryl náklady spojené s celou akcí, další promítání se
proto především z ekonomických důvodů nekonalo. Obsahově a formou šlo o akci, která
citlivě přistupuje k místu a jeho obyvatelům, jednoznačně byla aktivitou, která přivedla na MN jak
obyvatele Malé Strany, tak i jiných částí města.
Letní kino bylo akcí, která citlivě pracovala s místem a byla bezpochyby důvodem,
proč se na MN vydat.

Sochy AVU / 18. 10. 2016 – prosinec 2016
Kancelář veřejného prostoru IPR Praha společně s vedoucím Ateliéru figurálního sochařství
a medaile Akademie výtvarných umění Praha vybrala dvě sochy absolventů, které byly dočasně
umístěny na Malostranském náměstí. Tyto zásahy jsou obecně kladně přijímány a byly impulsem pro
GHMP, která v lednu 2017 umístila na MN dočasnou uměleckou procesuální instalaci. Tento
projekt poukázal na problematiku odborné garance umísťování uměleckých děl
ve veřejném prostoru a chybějící článek v rozhodovacím procesu.
9

viz Příloha č. 10 Vyhodnocení pilotního projektu Pražské židle a stolky na MN
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Obr. 6 Projekt studentů VŠE MalNám oživující plochu Malostranského náměstí dočasnou intervencí dne
26. 11. 2016, zdroj: IPR Praha 2016

Oživme Malostranské náměstí – “Mal nám” / 26. 11. 2016
Projekt studentů Arts managementu Vysoké školy ekonomické Oživme MN – “Mal nám" byl
jednodenní akcí, v rámci které měli návštěvníci MN možnost kreativně prožít den a zanechat po sobě
uměleckou stopu. Spolu se studenty Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara mohli účastníci
pomocí dočasných barev ve spreji vytvořit malbu, která ctila okolí a na týden ozvláštnila plochu
bývalého parkoviště. Součástí dne byla také debata s tvůrci vítězného návrhu
rekonstrukce MN – Ateliérem Hájek v galerii AMU.

Sen pod malostranským platanem / 23. 10. 2016
Společnost CZ Kelley, s. r. o., respektive její zástupce F. J. Zvolský zorganizoval s finanční podporou
MČ Praha 1 odpolední happening – náměstí oživilo divadlo, hudba a tanec.

Průvod pražských strašidel / 1. 11. 2016
Každý rok od Prašné brány vyrazí průvod pražských strašidel a každý rok zakončí svou pouť na
některém z míst staré Prahy. Tentokrát průvod končil na MN. Proběhla zde mše a promítání
animovaných Legend staré Prahy.

Rozsvěcení vánočního stromku / 1. 12. 2016
Kulturní program k této akci si připravil žákovský a studentský sbor z Malostranské ZŠ a gymnázia
"Josef".
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Obr. 7 Rodinné odpoledne Sen pod Malostranským platanem 23. 10. 2016, zdroj: IPR Praha 2016

Zpívání koled / 12. 12. 2016
Vystoupení dětského folklórního souboru Žeravjánek z moravské obce Žeraviny, cimbálové muziky
Kubíci z Velké nad Veličkou a ženského sboru z Hroznové Lhoty.
Sen pod malostranským platanem, Průvod strašidel, Zpívaní koled, Rozsvěcení
vánočního stromku – to všechno jsou malé, jednorázové akce zaměřené především
na konkrétní komunitu i obyvatele Prahy 1 a další Pražany. Ideálně tedy pracují
s Malostranským náměstím jako s „návsí“ a dávají možnost obyvatelům Malé Strany
k setkávání, nebo dokonce účinkování v místě svého bydliště či působiště.

Akce hraniční
Dáma na kolejích / 30. 9. 2016
Při příležitosti 50. výročí od natočení filmu Dáma na kolejích uspořádal Dopravní podnik
hl. m. Prahy promítání tohoto filmu s doprovodným programem, jehož součástí byla mimo jiné
autogramiáda Jiřiny Bohdalové. Na akci dorazilo v jednu chvíli cca 400 diváků, což se
ukázalo jako mezní počet, a časté konání obdobně velkých akcí se do budoucna
nedoporučuje.

Vánoční trhy / 1. 12. – 31. 12. 2016
Nadace Pražské děti uspořádala své každoroční vánoční trhy ve spodní části náměstí. Členové
pracovní skupiny k MN hodnotí kvalitu nabízeného sortimentu výrazně negativně. Ta se z velké části
kryje se sortimentem v obchodech se suvenýry, proto stojí za úvahu, zda další případné trhy
nevyužít k jedinečnosti MN – pojmout jejich nabídku současněji, spolupracovat s mladými
designéry apod. Tím nabídnout turistům alternativu běžných pražských trhů
a Pražanům možnost vyrazit na Malou Stranu za něčím specifickým.
I když v případě trhů jde o výlučně komerční akci, nelze jejich vhodnost pro prostor, jako je
náměstí (navíc ve specifických časech), zcela vyloučit. Ovšem pro naplnění role MN jako návsi či
reprezentativního prostoru se důrazně doporučuje zvážit realizátora akcí.
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Obr. 8 Happening k 50 letému výročí filmu Dáma na kolejích orgnizovaných DPP dne 30. 9. 2016, zdroj:
IPR Praha 2016

Cena Neuron / 21. – 30. 11. 2016
Šest panelů na ploše MN představilo šest českých osobností, které zásadně přispěly k vývoji světové
vědy. 24. 11. též proběhlo předávání ceny v přilehlé budově Kaiserštejnského paláce.
Panely mají především informační charakter, je tedy na zvážení kolik a jaké na
náměstí umístit tak, aby nerušily klid a funkčnost místa.
Obr. 9 Výstavní panely Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, 21. - 30. 11. 2016, zdroj: IPR Praha 2016
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Akce nevhodné
Seriál Genius / 30. 8. - 4. 9. 2016
Na 5 dní se MN stalo opět parkovištěm – tentokrát pro karavany mezinárodní filmové produkce,
která natáčela v historickém centru Prahy seriál Genius inspirovaný životem Alberta Einsteina.
Catering a zázemí pro herce bylo na MN povoleno. Pokud by totiž vozy stály zaparkovány jinde, tím
více by byla zahlcena Malá Strana. Reakce lidí byly velmi negativní, podobné aktivity
spojené s dlouhodobým parkováním se do budoucna na tomto místě důrazně
nedoporučují.

4.3.2

Nerealizované aktivity

Akce cihla
Akce cihla je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních
služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú.
Projekt spočíval v dlouhodobém umístění stánku s cihlami na MN.
D ŮVOD

ZAMÍTNUTÍ

– záměr umístit stánek měl charakter dlouhodobého projektu.

Design market
Spolek Nové trhy pod svou značkou MINT organizuje design trhy v Praze (Holešovická tržnice,
smíchovská náplavka), v Brně, Plzni, Karlových Varech. Měl zájem o pravidelné konání trhů na MN.
D ŮVOD

ZAMÍTNUTÍ

– pravidelné trhy jsou komerčně zaměřený projekt.

Informační kužel Post Bellum
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století. Žádala o umístění informačního kuželu, kde by se prezentovaly
(nejen) aktivity jejich organizace.
D ŮVOD ZAMÍTNUTÍ – záměr umístit informační kužel měl charakter dlouhodobého
projektu.

Happening Nadace Klíček
Nadace Klíček organizovala petiční happening, na kterém chtěla upozornit na problematiku rušení
zvýhodněného bydlení v nemocnici Motol.
D ŮVOD ZAMÍTNUTÍ – v době konání nebylo možné 100 m v okolí Poslanecké sněmovny
uspořádat shromáždění s politickým zaměřením.

Tančírna
Rond, z. s., měl zájem o uskutečnění balkánské folkové tancovačky.
P OVOLENO , DŮVOD NEKONÁNÍ – náklady s uspořádáním této akce byly pro organizátory
příliš vysoké (ozvučení, podium, technická produkce, logistika).
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Setkání dobrovolníků
Organizace Hestia organizovala při příležitosti spouštění nového webového portálu Dobrovolník.cz
setkání s partnery a dobrovolníky.
P OVOLENO ,

DŮVOD NEKONÁNÍ

– organizátoři zvolili konání akce v interiéru.

Recesistní fotbalové utkání
Architekti, kurátoři a umělci, kteří se pravidelně setkávají při fotbalových utkáních, chtěli využít
možnosti a ukázat veřejný prostor MN jako místo pro různý typ aktivit.
P OVOLENO ,

DŮVOD NEKONÁNÍ

– z bezpečnostního hlediska a kvůli dispozicím náměstí (dlažba,

sklon) se výtvarníci a kurátoři rozhodli zápas uskutečnit na jiném místě.

Film ZOO
Artnok film plánoval uvedení nového snímku ZOO stylem “silent screening” (zvuk by byl pouštěn
divákům pouze do sluchátek).
P OVOLENO ,

DŮVOD NEKONÁNÍ

– povaha projektu (promítání probíhalo především na nádražích po

celé ČR) a z důvodu finanční náročnosti se promítání na MN neuskutečnilo.

Hudební setkání pod širým nebem – hudební „flash-mob“
Nadační fond Harmonie pořádal první ročník hudebního setkání pod širým nebem ve stylu
jednorázového společného vystoupení pro všechny "flash moby" s názvem Přijďte si s námi zahrát!
P OVOLENO ,

DŮVOD NEKONÁNÍ

– organizátoři se nakonec rozhodli pro Střelecký ostrov.

Unique one, s. r. o. – outdoorová aktivita při Fashion Weeku
POVOLENO V PŘÍPADĚ, ŽE NEPŮJDE O ČISTĚ KOMERČNÍ ZÁLEŽITOST – časová a finanční náročnost
organizátory odradila od doprovodného programu na MN.

4.3.3

Typologie realizovaných akcí

Kapitola popisuje a vyhodnocuje akce, které se na MN konaly, měly konat, ale nakonec se z různých
důvodů nekonaly. Nejde o obecnou typologii akcí, jde o rozdělení reálného vzorku produkcí, které se
k místu MN přihlásily.

Akce umělecké, informační, vzdělávací
•
•
•
•
•

Umístění umění do veřejného prostoru, infopanely,
příklady organizací: AVU, GHMP, IPR, Post Bellum, nadační fond Neuron,
mohou si dovolit zafinancovat a zrealizovat větší fungující instituce,
neodporuje Základním pravidlům pro využití Malostranského náměstí, pokud nejde
o komerční užití,
poměrně hodně zájemců, akce vyhodnoceny společně s pracovní skupinou jako vhodné.

Živé akce
•
•

Tančírny, koncerty, letní kino, bleší trh,
příklady: Zažít město jinak, Letní kino Containall, tančírna kapely ba.fnu,
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•

akce je třeba zafinancovat (samy se např. ze zisku z baru nepokryjí), proto se ne všechny
uskutečnily.

Prodej
•
•

Trhy, kavárny, propagační akce soukromých firem se záměrem zisku,
akce nejsou doporučené, proto se zatím žádná neuskutečnila.

Obr. 10 Malostranské náměstí ve zkušebním režimu v koordinaci IPR, zdroj: IPR Praha 2016

4.3.4

Typologie zájemců o uspořádání akce
na Malostranském náměstí

Nejde o obecnou typologii, ale typologie vychází z reálných zájemců o prostor MN jako o místo pro
veřejné aktivity.

Městské či státní instituce
•
•

mají rozpočet, mají personální zabezpečení, začlenění projektu do harmonogramu
instituce je dlouhodobý proces
příklady: GHMP, AVU, IPR Praha

Neziskové organizace a malé podnikatelské subjekty
•
•
•

mají malý rozpočet i malou možnost personálního zajištění
jsou operativnější než větší instituce, nicméně disponují menšími financemi
příklady: Containall, Nadace Pražské děti, Piána na ulici, Muzeum pověstí atd.
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Komerční sféra
•
•
•

sféra má rozpočet, personální zabezpečení, ale akce mají komerční charakter
očekává zapojení města, akce nejsou motivovány “poskytovat službu”, jako je tomu
u dvou předchozích typů organizátorů
příklady: filmaři, stánkaři, promo akce

Jednotlivci, skupiny, projekty
•
•
•

4.3.5

nemají rozpočet, minimální personální zabezpečení
jsou schopni časově flexibilní, finanční vklad, kterým většinou nedisponují, je však
nezbytný
příklady: Zažít město jinak, tančírny, hudebníci

Závěry z hodnocení realizace akcí

Existující Základní pravidla pro využití Malostranského náměstí poměrně jasně určují, která akce by
měla být na MN povolena a která nikoli. Důležitý je též kontext, ve kterém se na daná pravidla
nahlíží, neboť primární zájem je, aby se na MN odehrávaly akce, které jsou svým obsahem i formou
k tomuto prostoru šetrné a nezatěžují jak místo, tak jeho obyvatele či návštěvníky. Při několika
akcích se ukázala jako nezbytná pozice odborného garanta, který by přemýšlel nad
umístěním instalace, mobiliáře, rozvržení stánků a byl v tomto směru realizátorům partnerem.
Při některých akcích tuto funkci suplovala Kancelář veřejného prostoru IPR Praha
(Pražské židle a stolky, sochy studentů AVU) či kurátor realizátora (GHMP).
V prvních týdnech zkušebního provozu se na MN příliš mnoho akcí neuskutečnilo, a to především
protože projekt oživování MN nebyl připraven s předstihem, a včetně zřízení pozice koordinátora byl
spuštěn až 1. 7. 2016. Teprve v tu chvíli se začali oslovovat i sami hlásit zájemci, kteří teprve poté
začali na svých záměrech a aktivitách pracovat a vyčleňovat finanční prostředky. Koordinátorka
paralelně řešila s městskými složkami správu, dopravní značení, odstranění parkovacích čar,
odpadkové koše a administrativu. Celý proces také komplikovala skutečnost, že probíhal v čase
prázdnin, kdy klíčoví úředníci a organizátoři akcí často nebyli k zastižení.
Důvod, proč se akce, které byly povoleny, a přesto se nekonaly, byl v drtivé většině finanční.
Uspořádání akce ve veřejném prostoru bez jakéhokoli zázemí, mobiliáře či techniky, je záležitost
finančně náročná, je nutné ji plánovat s větším předstihem.
Realizátoři většinou projevili zájem akce na MN opakovat, spolupráci
s koordinátorem spočívající především ve zjednodušení a urychlení komunikace
s úřady hodnotili velmi pozitivně a shodli se, že jim chybí produkční manuál, který by jim
pomáhal orientovat se ve složitém byrokratickém procesu.
Návštěvníci velmi pozitivně hodnotili kvalitu uskutečněných akcí (83 %). Mezi náměty
organizátorů i návštěvníků na další akce se objevují trhy (neturistické, pravidelné,
designové), food festivaly, letní kino, koncerty (malé, komorní, akustické),
divadelní představení a instalace soch a objektů.10
10

viz Příloha č. 9 Průzkumy spokojenosti při zkušebním provozu MN, Sociores – Mgr. Pavel Černý
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4.4 Vyhodnocení návštěvnosti
Malostranské náměstí je vzhledem k své poloze v jádru města náměstím s vysokou
návštěvností, a to jak za běžného provozu, tak při konání kulturních akcí.

4.4.1

Návštěvnost za běžného provozu náměstí

Za běžného provozu se zde lidé zastavují na krátký odpočinek či občerstvení, při
čekání na tramvaj, ale i na delší posezení s přáteli nebo knížkou. Lokalita je hojně
navštěvovaná turisty, dále Pražany, kteří si zde například domlouvají schůzky nebo
se zastaví na oběd. Mnoho uživatelů jsou náhodní kolemjdoucí.
Přes MN v letních a podzimních měsících projde za hodinu v průměru 4 870 lidí.
Z realizovaného šetření vyplývá, že více lidí se zastavuje v prostoru horního náměstí ve srovnání
s dolním – jde především o větší turistické skupiny čekající před vchodem do kostela sv. Mikuláše.
Přibližně 40 % návštěvníků je ve věku 15–29 let, stejný počet je ve věku 30–65 let.
Tento poměr však neodpovídá struktuře pražského obyvatelstva, obyvatel ve věku 15–29 let je
pouze 16 % a ve věku 30–65 to je 52 %. Větší koncentraci mladých lidí v prostoru MN lze vysvětlit
přítomností dvou vysokých škol přímo na náměstí – v dolní části se nachází Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy a v horní Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění.
V prostoru MN je dále nižší zastoupení dětí a seniorů než v celé populaci. Na náměstí přichází více
žen než mužů, ve věku 15–65 let je rozdíl 4–5 %, ačkoliv pro celou populaci jsou rozdíly max. 0,2 %.
Nejvíc lidí přes náměstí prochází během dopoledne, v Karmelitské ulici se maximální počet lidí
vyskytuje naopak v odpoledních a večerních hodinách.

4.4.2
Graf 1

Návštěvnost během konání akcí11
Bydliště účastníků vybraných akcí na MN, zdroj: Sociores pro IPR 2016
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Návštěvnost během konání kulturních akcí byla sledována v září a říjnu 2016. Každá akce
přilákala a nejspíše i v budoucnu přiláká odlišné publikum. Tedy neexistuje někdo
jako „typický návštěvník akce na MN“. Publikum bude definované jak samotnou

11

Výstupy vyplývají z Průzkumů spokojenosti při zkušebním provozu MN, které pro IPR realizovalo Sociores (Mgr. Pavel Černý).
Kompletní zpráva k nalezení v Příloze č. 9.
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akcí, tak její propagací (použitými informačními kanály). Společnou charakteristikou
návštěvníků akcí během září a října bylo vyšší zastoupení žen a osob s výrazně vyšším vzděláním,
než odpovídá pražskému obyvatelstvu, ale to nejspíše platí pro kulturní akce obecně. Dále byli vždy
přítomni náhodní kolemjdoucí a tvořili poměrně vysoký podíl – 15 % až 40 % (viz Graf 2). Toto se dá
předpokládat s ohledem na tranzitní charakter prostoru i do budoucna. Je zajímavé, že i „sousedská“
akce Zažít město jinak přilákala více než 80 % bydlících mimo Malou Stranu (viz Graf 1).
Malostranské náměstí, přestože Malá Strana ve srovnání se zbytkem centrální oblasti města
neztratila komunitní charakter, není místem, kde by převažovali v návštěvnosti lidé z řad místních
občanů.
Graf 2

Hlavní důvody účasti na akcích, zdroj: Sociores pro IPR 2016
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Závěry z vyhodnocení návštěvnosti

Z výše uvedeného je zřejmé, že MN je, co se týče návštěvníků, velmi různorodé.
Obecně lze konstatovat, že za běžného provozu, tedy bez konání kulturní akce, se na MN pohybují
především zahraniční turisté a Pražané, kteří se v prostoru náměstí zastaví nejčastěji při
jejich cestě směrem k Hradu či náměstím procházejí cestou do práce nebo za studiem. Složení
návštěvníků během konání kulturních akcí je pak specificky závislé na typu kulturní
akce, organizátorovi a jeho cílových skupinách.

4.5

Vyhodnocení pobytové kvality

Do července 2016 MN využívané jako parkovací plocha zdaleka nenaplňovalo znaky kvalitního
veřejného prostranství, kterými je svobodná volba činnosti a pohybu v celé ploše bez časového
omezení, shromažďování většího počtu lidí, dostatek míst k sezení a umístění prvků obohacujících
vnímání a užívání prostředí (vodní prvek či umělecké dílo). Vypovězením nájemní smlouvy
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společnosti provozující na náměstí parkoviště a usnesením RHMP ukládajícím IPR Praha
koordinovat a vyhodnotit provoz na náměstí po zkušební dobu udělalo město první a klíčový krok
směřující k tomu, aby se MN postupně proměnilo pomocí drobných zásahů ve veřejné prostranství
nabízející všem uživatelům zázemí nejvyšší kvality. Mezi důležité prvky uživatelsky příjemného
prostranství patří např. místa k sezení, stín/sucho (stromy, střecha, ale i velké deštníky…), voda
(pítko, fontána…), možnost v blízkosti pořídit jídlo, dostupné toalety a infrastruktura k pořádání
kulturních akcí atd. Tyto atributy MN v současné chvíli ne zcela naplňuje.

4.5.1

Mobiliář

Mobiliář poskytující možnost posezení a odpočinku na volné parkovací ploše náměstí byl zajištěn
projektem IPR Praha Pražské židle a stolky. Skladba mobiliáře byla inspirována zahraničními
zkušenostmi a byla testována kromě MN i na dalších důležitých veřejných prostranstvích Prahy.
Projekt Pražské židle a stolky naplňuje Program drobných zlepšení pobytové kvality pražských
veřejných prostranství, který byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 18. 11. 2015. Pražské židle a stolky
v počtu 23 stolů a 90 židlí byly na MN umístěny od července do prosince 2016. Vzhledem k tomu, že
Odbor správy majetku MHMP v době zrušení parkování na náměstí a potřeby doplnění mobiliáře ve
formě laviček nedisponoval potřebným vybavením a v rozpočtu města se v roce 2016 s projektem
MN nepočítalo, nabízelo MN kromě Pražských židlí a stolků pouze 1 lavičku k posezení. Vybavenost
lavičkami je vzhledem k tomu, že přes MN projde za hodinu 4 870 lidí, značně poddimenzována.
Zajímavým jevem také je, že v horní části MN se zastavuje ve srovnání s dolní částí více lidí.
Především jde o návštěvníky kostela sv. Mikuláše. Vzhledem k absenci vhodného mobiliáře lidé
posedávají především na schodech do kostela a na blízkých květináčích. Z provedeného pozorování
vyplývá, že by bylo vhodné provést úpravu prostoru před kostelem a nabídnout lidem možnost
posezení.
Pražské židle a stolky v dolní části náměstí za 4 měsíce jejich sledování využilo
130 000 lidí po dobu 35 000 hodin. Lidé se zde zastavili na krátký odpočinek či
občerstvení, při čekání na tramvaj, ale i na delší posezení s přáteli či knížkou. Na
stolech často zůstávají kelímky a další odpadky. Kapacita košů na prostranství je nedostatečná. Více
než 40 % návštěvnického pobytu v prostoru náměstí je do 10 min, lidé často čekají na tramvaj nebo
si krátce odpočinou, vyřídí telefonický hovor apod. Čtvrtina návštěvníků využívá židle k delšímu
posezení na více než půl hodiny. Tři čtvrtiny lidí zůstávají méně než 20 minut, což by byla doba
příliš krátká na posezení v kavárně. Židle tak nabízejí možnost trávit čas, která jinak v centru města
chybí.
Po celý zkušební režim na náměstí chyběly stojany na kola. Proto do dalších let provozu
doporučujeme umístit mobilní stojany v blízkosti židlí a stolků.
Požadavek na doplnění mobiliáře vyplývá jednoznačně také z realizovaných průzkumů jak v roce
2014 v souvislosti s přípravou zadání architektonicko-urbanistické soutěže, tak z průzkumů
spokojenosti v rámci zkušebního provozu v roce 2016.
Ohledně chybějícího mobiliáře je nejčastěji uváděn požadavek na vytvoření
dostatečného počtu míst k sezení. Mezi další hojně zastoupené podněty patří
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doplnění náměstí o vodní prvek se zdrojem pitné vody, stojany na kola, odpadkové
koše, prvky zeleně (pro poskytnutí stínu), toalety a umístění sochy maršála Radeckého.
Obr. 11 Malostranské náměstí ve zkušebním režimu v koordinaci IPR, zdroj: IPR Praha 2016

4.5.2

Kavárna

Dlouhodobý provoz mobilní kavárny na MN je vázán na tzv. tržní řád. V tržním řádu
jsou zařazena místa pro prodej a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu (tržiště, tržní
místa, trhy, restaurační zahrádky s provozní dobou nad 22:00 hod. a nabídka zboží u provozovny)
na území Prahy, v našem případě na území MČ Praha 1. Nové místo tak musí projít schválením
RHMP v rámci novely tržního řádu. V současné chvíli se na MN nachází 2 místa evidovaná
tržním řádem – jedno využívá Nadace Pražské děti se svým stánkem s trdelníkem
a druhým je bufet u Adély, jehož nabídka je kvalitativně velmi nízká. Již
v doporučeních IPR Praha přiložených k usnesení RHMP č. 1559 se doporučuje tyto
stávající stánky odstranit, čímž by se mohlo uvolnit tržní místo a být vypsáno
transparentní výběrové řízení na provozovatele mobilní kavárny.

4.5.3

Závěry z vyhodnocení pobytové kvality

Vzhledem k tomu, že z uskutečněných šetření ohledně dalšího využití MN se jako nejčastější
požadavek objevuje “klidová zóna” či “místo pro setkávání, zastavení”, je otázka zlepšení
pobytové kvality na prvním místě. Dle závěrů vycházejících z šetření spokojenosti při konání
akcí na MN by návštěvníci navýšení počtu míst a kavárnu uvítali. Umístění Pražských židlí
a stolků je na MN jednoznačně úspěšné. Vzhledem k počtu návštěvníků je vhodné
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v příštím roce uvažovat o rozšíření nabídky formálního a neformálního sezení
na Malostranském náměstí.
V rešerších dobrých příkladů ze zahraničí 12 je funkční kavárna jedním z nezbytných
nástrojů pro zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru. Jako řešení se jeví vypovědět
smlouvu s bufetem u Adély a vypsat výběrové řízení na provozovatele kavárny.

4.6 Vyhodnocení produkčně-technického
zajištění
4.6.1

Úprava povrchu / Technická správa komunikací

Dle usnesení RHMP č. 155913 ze dne 21. 6. 2016 bylo TSK pověřeno zajistit základní provozní opravy
plochy bývalého parkoviště v souladu s doporučeními IPR Praha a zajistit využití území pro
zkušební režim.
Dlažba byla opravena a příčné parkovací čáry odstraněny tak, jak bylo možné bez užití technologií,
které by dlažbu poškodily.

4.6.2

Úklid / Technická správa komunikací a Pražské služby

Dle návrhu IPR Praha umístila TSK do prostoru MN v průběhu srpna další odpadkové koše. Odvoz
košů se provádí 2x denně, což je ve sledovaných exponovaných měsících málo, a proto doplňován
z možností Nadace Pražské děti zde umístila 2 své další koše, zajišťovala jejich vysypávání
a výměnu stejně jako úklid odpadků kolem stolků během dne.
V zimních měsících nebude prostor natolik frekventován, na zbytek roku je nutné odvoz odpadků
stejně jako úklid dlažby výrazně posílit.

4.6.3

Elektřina

Zdroj elektřiny je v prostoru MN v současné chvíli velký problém. Není zde dostupný veřejný zdroj
s dostatečnou možností odběru. Jediným třífázovým zdrojem disponuje Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy, která ho ve zkušební době využívala jako zdroj pro stroje nezbytné
k rekonstrukci Profesního domu. V okolních domech požadovaný zdroj elektřiny neexistuje (stará
stavba bez potřebných rozvodů). Varianta využít zdroj lamp veřejného osvětlení je též nemožná
vzhledem k rozvedeným sítím (zdroj: odpovědný pracovník ELTODO).
Při připomínkovacích setkáních k vítěznému návrhu revitalizace MN s Ateliérem Hájek a s Odborem
technické vybavenosti MHMP (dále OTV MHMP) bylo doporučeno zapracovat do projektu
rekonstrukce MN doplnění elektrické sítě.

4.6.4

Dopravní značení / Městská policie

Městská policie sledovala dopravní situaci a vyhodnotila současné značení jako dostatečné.
12

viz Příloha č. 12 Rešerše zahraničních příkladů práce s veřejným prostorem, Ptáčková, Volek, a Příloha č. 13 Rešerše projektů
ve veřejném prostoru z hlediska jejich provozu Náměstí pro lidi, Hečková
13
viz Příloha č. 1 Usnesení RHMP č. 1559 ze dne 21. 6. 2016
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4.6.5

Závěry z vyhodnocení produkčně-technického
zajištění

V dlouhodobém horizontu je nutné řešit zdroj elektřiny. V krátkodobém horizontu
pak četnost úklidu prostoru. Dle vyjádření TSK je současná frekvence úklidu (2x denně vývoz
odpadkových košů) maximum, kterého mohou ze svého rozpočtu dosáhnout. Dle pověřeného
pracovníka TSK jsou náklady spojené s optimálním úklidem ve frekventovaných měsících
následující:
• strojní a ruční úklid 2x denně – 2 370 Kč
• vývoz košů nad stávající rámec 2x denně – 210 Kč

4.7 Příklady dobré praxe správy veřejných
prostor
Doprovodné analýzy se zaměřily na srovnatelné příklady revitalizace veřejných prostor, přístupy
zahraničních samospráv a ověřené modely participace veřejnosti na proměně veřejného prostoru.
Jeden z často opakovaných modelů „úspěšných“ projektů a realizací veřejných prostorů je možné
shrnout do tří bodů:

1. Prostor rozumně přizpůsobit plánovanému účelu (účel identifikovat s ohledem na
funkci prostoru v dané lokalitě i městě jako celku) již v této fázi uplatnit participativní přístup –
dobře znát cílovou skupinu, příp. i její jednotlivé segmenty. Mezi důležité prvky uživatelsky
příjemného prostranství patří např. místa k sezení (nejen židle, ale i schody, zdi, stoly…), stín/sucho
(stromy, střecha, ale i velké deštníky…), voda (pítko, fontána…), možnost v blízkosti pořídit jídlo,
dostupné toalety, infrastruktura k pořádání kulturních akcí atd.

2. Pořádat menší akce spolu/pořádané městem, příp. jiným odpovědným
subjektem (např. jako podmínka získání finančních prostředků na rekonstrukci) průběžně
vyhodnocovat funkčnost dílčích opatření.

3. Přijmout opatření směřující k zajištění dlouhodobé udržitelnosti místa – kampaň
cílená na místní obyvatele a jejich různé skupiny – důraz klást na příklady akcí, které úspěšně
proběhly; dát k dispozici jednoduchý návod, jak věci zařídit, organizovat; podpora ze strany města
(finanční, organizační, odstranění byrokratických bariér, pomoc s informováním); zapojení místních
(spolky, obchodníci, majitelé domů…).
Vancouverská skupina urbanistů a architektů Slow Streets, zaměřená na tvorbu a vizualizaci dat,
výzkum a zvyšování obecného povědomí o otázkách designu ulic, shrnuje hlavní faktory
kodaňského úspěchu v oblasti veřejných prostranství následovně:
1. Vytvořte veřejný prostor přiměřené velikosti, který bude lidi sám o sobě lákat, aby se zde
zdržovali – spíš malý, klidný, lákavý, inspirativní, nekonvenční, neformální.
2. Nabídněte občerstvení, kávu – kavárny, kiosky, restaurace.
3. Nabídněte lidem místo, kde si mohou sednout, ať už formální nebo neformální.
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4. Často opomíjená součást veřejných prostor – toalety.
5. Nechte prostor pro volné využití – na veřejných prostranstvích v Kodani nebývají explicitně
určené činnosti, které se v daném místě smí nebo nesmí dělat.
6. Nabídněte lidem co nejširší škálu činností, kterým se mohou věnovat.
7. Nebojte se excentrických a výrazných designových prvků.
8. Buďte na lidi hodní – vytvořte místa, která si lidé oblíbí, kde budou rádi trávit čas, nemusí
být drahé, řešení se mnohdy skrývá v detailu, v Kodani si taky ještě před pár desetiletími
mysleli, že to nepůjde („Nejsme přece Italové.“).
9. Čím víc lidí, tím víc lidí – lidé se nejraději zdržují tam, kde je živo, kde je s kým
komunikovat.14
Studie Rešerše projektů ve veřejném prostoru z hlediska jejich provozu15 uvádí deset zahraničních
i českých příkladů, které jsou doplněny krátkými strukturovanými rozhovory s aktéry daných
projektů. Dalších 20 příkladů může posloužit jako dílčí inspirace pro MN a ukazuje škálu možností,
jak využít mobiliář (lavičky, lehátka, speciální modulární bar, složitelný bar, transportovatelný bar,
pohyblivý bar), dále pak různé typy vlastnictví (stát, město, soukromý pozemek), různé typy aktivit
(kulturní centrum, kavárna) a různé typy provozu (dočasná kavárna, dočasná architektura, trvalá
kavárna).
Jako modelový příklad lze uvést revitalizaci gdaňského náměstí Targ Węglowy, které
původně sloužilo také jako parkoviště. Iniciátorem projektu byla městská kulturní instituce
Instytut Kultury Miejskiej, která se stala provozovatelem a kurátorem kulturních aktivit. Za klíčové
lze považovat vybavení prostoru dočasným, odolným a finančně nenáročným
mobiliářem, který umožnil lidem trávit na náměstí čas. Mezi organizované aktivity patřily mimo
jiné divadelní představení, promítání, kurzy jógy, literární čtení, aktivity pro děti nebo koncerty.
Další studie16 se zaměřila na příklady participativních proměn veřejných prostorů a obecné principy
správy veřejných prostranství v zahraničí, které vedou k jejich oživování a také na příklady
administrativních postupů při vyjednávání záborů.

14

viz Příloha č. 12 Rešerše zahraničních příkladů práce s veřejným prostorem, Ptáčková, Volek
viz Příloha č. 13 Rešerše projektů ve veřejném prostoru z hlediska jejich provozu Náměstí pro lidi, Hečková
16
viz Příloha č. 12 Rešerše zahraničních příkladů práce s veřejným prostorem, Ptáčková, Volek
15
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4.8 Shrnutí potenciálů a bariér
Malostranského náměstí
4.8.1

SWOT analýza současného stavu Malostranského
náměstí

Následující SWOT analýza je nástrojem pro strukturované shrnutí slabých a silných stránek
současného stavu MN. Příležitosti a hrozby definují vnější vlivy, které z dlouhodobého hlediska
mohou být příležitostí, či naopak překážkou dalšího rozvoje veřejného prostoru.
Silné stránky jsou skutečnosti, které napomáhají MN být příjemným místem pro konání
a navštěvování akcí, místem pro odpočinek a setkávání. Slabé stránky definují bariéry, které s sebou
nese MN vzhledem k prostoru, který zaujímá, obsahují též nejčastěji zmiňované nedostatky
v dotazníkových šetřeních a v rozhovorech se zainteresovanými subjekty včetně těch, které se
projevily během zkušebního provozu17. Hrozby by v budoucnu mohly negativně ovlivnit projekt
oživení MN.
Tab. 1 SWOT analýza současného stavu
Silné stránky MN
•
•
•
•
•

Jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v
historickém jádru metropole
Genius loci
Otevřenost pro kulturní akce MHMP
Koordinace jako pomoc při vyřizování záboru
Funkční pravidla

Slabé stránky MN / bariéry
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•

MN jako příjemné místo v centru Prahy
Zájem o konání akcí různých skupin a typů organizátorů
= pestrá nabídka
Silní partneři (MF UK, AMU, AVU, UMPRUM, GHMP, NG, ...)
Místní komunita a podniky
Nadstandardní počet návštěvníků (především turistů)
v exponovaných měsících

Povrch a hluk
Chybějící zdroj elektřiny
Nedostatečný úklid
Nedostatečný mobiliář
Toalety
Nedořešená situace s trhy a kavárnou
Administrativa a poplatky, které zatěžují především
spontánní komunitní akce
Nulový rozpočet
Nesystematicky řízený proces participace v době
zadání architektonické soutěže v důsledku změny
politické reprezentace – aktéři (pracovní skupina)
nemají důvěru v transparentnost při naplňování
původních vizí

Hrozby
•
•
•
•
•

Prázdné náměstí
Poslanecká sněmovna a její nátlak na navrácení
parkoviště
Rekonstrukce – způsobí přerušení procesu zabydlování
MN a změna prostoru
Neshoda a prohloubení nedůvěry mezi Prahou a místní
komunitou či Prahou 1
Žádní zájemci o pořádání akcí na MN

Po ukončení zkušebního provozu MN by tedy mělo následovat posilování silných stránek a využívání
příležitostí. Magistrát hl. m. Prahy musí především zvolit, jak bude postupovat s pravidly a správou
prostoru MN, jak bude rozvíjet spolupráci se stakeholdery, partnery, a především místní komunitou,
jak bude pracovat s informacemi, které se podařilo získat během zkušebního režimu.
17

viz Příloha č. 9 Průzkumy spokojenosti při zkušebním provozu MN / Sociores, Mgr. Pavel Černý
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Většina slabých stránek pramenících z tzv. vnitřního prostředí projektu má řešení, která jsou shrnuta
v návrhové části dokumentu.18 Ty, které řešení v krátkodobém horizontu nemají (elektřina, povrch,
hluk), s sebou nesou jistá omezení, se kterými je nutné počítat.
Hrozby v tomto případě pojmenovávají vlivy vnějšího prostředí, které nelze přímo odstranit, ale
pokud se podaří je pojmenovat, lze jim funkčně předcházet, případně co nejvíce snížit jejich
negativní dopad.
Pokud budeme ignorovat slabé stránky a příležitosti, hrozí prázdné náměstí, což si nepřeje žádná ze
stran. Správně zvolená správa prostoru s sebou nese i garanci programu a pobytové kvality MN jako
místa pro širokou veřejnost. Důležité je uvažovat v dlouhodobém plánu a diskutovat o technické
i obsahové stránce MN s týmem, který řeší jeho rekonstrukci. Stejně jako počítat s rekonstrukcí
v rámci harmonogramu následujícího postupu.

4.8.2

Hlavní bariéry

Popis bariér, které ovlivnily harmonogram a typ akcí, které se v rámci zkušebního provozu konaly či
nikoli. Bariéry vyplynuly ze zkušebního režimu na MN, a především z komunikace se zájemci
o konání aktivit v tomto místě.

Připravenost projektu
Zkušební provoz Malostranského náměstí byl zahájen k 1. 7. 2016. Teprve v tu chvíli byli oslovováni
a hlásili se zájemci, kteří následně začali na svých záměrech a aktivitách pracovat. Byly zjištěny
technické nedostatky prostoru (elektřina, odpadkové koše, úklid), řešil se způsob, jakým
administrativně akce zajistit tak, aby mohly proběhnout (zábory, schvalování projektů atd.).
Poměrně dlouhou dobu koordinátorce trvalo, než projednala změnu, možnosti a systém zkušebního
provozu se všemi zainteresovanými institucemi (TSK, ODA MHMP, HOM MHMP, OPP MHMP, Městská
policie ad.) a vyjasnily se primární záležitosti, jako je dopravní značení, odstranění parkovacích čar,
odpadkové koše, administrativa apod.

Termín
Celý proces zásadně zpomaloval fakt, že probíhal v čase prázdnin, kdy klíčoví úředníci či
organizátoři akcí nebyli v Praze.

Administrativa
Vzhledem k zákonu a platným vyhláškám bylo třeba nastavit společně s ODA MHMP a HOM MHMP
systém, kterým budou akce schvalovány a administrovány. Díky koordinátorce se snížil počet
nezbytných kroků a celkově byl proces minimalizován, celou akci tak lze vyřešit během několika
dnů. Vyřízení záboru bez koordinátora je však podstatně delší, což prakticky eliminuje akce malého
rozsahu, jelikož doba přípravy a administrativní a finanční zátěž je pro spontánní akce velkou
bariérou.

18

Viz kapitola č.5 Návrh dalšího postupu
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Obr. 12 Procesuální instalace GHMP oživující plochu Malostranského náměstí v lednu 2017, zdroj: IPR Praha
2017

Poplatky
Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy v tuto chvíli upravuje poplatky za zábor ve
veřejném prostranství tak, že se mu v případě nedotovaných akcí městem či městskou částí nelze
vyhnout. To je bezpochyby bariéra pro akce malého rozsahu, sousedské a podobné aktivity, které
vznikají impulsivně a často bez rozpočtu.

Prostor
Malostranské náměstí samo o sobě zahrnuje několik bariér, které vylučují některé typy aktivit.
Prostor je hlučný (nevhodný pro komorní akce), nerovný (nevhodný pro sportovní či taneční
aktivity).

Elektřina
V prostoru MN neexistuje veřejný zdroj elektřiny vhodný k většímu odběru. S menší dodávkou
pomáhala Nadace Pražské děti či přilehlá kavárna Starbucks, nicméně velké akce byly nuceny využít
externího zdroje – agregátu.19

Zázemí
Rozdíl mezi provozem MN a jinými projekty ve veřejném prostoru jako je Šesťák Ondřeje Kobzy či
Karlínský viadukt je v tom, že tyto projekty poskytují umělcům či aktivitám zázemí v podobě

19

Viz kapitola 4.6 Vyhodnocení produkčně-technického zajištění
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technické podpory (elektrická energie), základního vybavení (ozvučení, podium), produkční
asistenci, WC, zázemí pro účinkující a diváky či dokonce honorář.

Finance
Většina organizací (ať už státních, městských či jednotlivci) musí akci celkově finančně sami
zabezpečit. Což je problém, který některé instituce mohou vyřešit v delším časovém plánu (GHMP),
nebo jej vyzkoušeli řešit dočasným barem při akci (Containall) anebo jej nevyřešili a akci stáhli
(tančírna).
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5. Návrh dalšího postupu
Cílem zkušebního provozu MN bylo ve spolupráci s místními aktéry z řad veřejnosti a institucí
ověřit potenciál MN jako živého veřejného prostranství, které nabízí kvalitní
prostor pro relaxaci místních obyvatel i návštěvníků na turisticky přehlcené trase
Královské cesty, a pilotně ověřit funkčnost koordinace aktivit v klíčovém veřejném
prostoru. Dílčím záměrem bylo ověřit možnost vytvořit z MN prostor nabízející alternativu ke
konvenční nabídce masového turismu, která na Královské cestě dominuje, a na základě testovacího
provozu doporučit přívětivá pravidla správy náměstí vykonávané městem v souladu se zájmy
zainteresovaných aktérů a různých cílových skupin uživatelů.
Hlavním cílem dalších kroků, které jsou předmětem doporučení návrhové části, je z MN vytvořit
kvalitní veřejné prostranství, které je především obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro
všechny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativní, smyslově podnětné
a krásné. Náměstí by svým charakterem mělo směřovat k veřejnému prostranství nejvyšší kvality,
proto by mělo:
• být přístupné, vyhledávané a atraktivní pro všechny skupiny obyvatel,
• být kvalitně udržované a spravované,
• vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání,
• poskytovat prostor pro co největší škálu dobrovolných činností a iniciovat sociální
kontakt mezi jedinci,
• podněcovat pocit identifikace s místem k posílení sociální soudržnosti,
• reagovat na proměnu rytmu denní doby, týdenních cyklů a ročních období.20
Na základě zkušebního provozu a relevantních analýz byly definovány klíčové oblasti vhodné
k dalšímu rozvoji pro funkčnější MN a také bariéry,21 které je pro další provoz potřeba řešit.
Návrhová část tyto nedostatky shrnuje a dává doporučení dalšího postupu jak v krátkodobém, tak
dlouhodobém horizontu. Následující podkapitoly pojmenovávají pět nezbytných nástrojů
a doporučené kroky, které jsou nutné k funkčnímu nastavení správy náměstí.

5.1 Aktualizovaná Základní pravidla
využívání Malostranského náměstí
Pravidla tak, jak byla nastavena v usnesení RHMP č. 1559 z 21. 6. 2016, se ukázala jako funkční.
Jejich poměrně obecné, ale jasné znění dává možnost každou akci posoudit s ohledem na kontext
MN, který se stal mnohem diskutovanějším a zásadnějším jak pro členy pracovní skupiny, tak pro
dotazované skupiny klíčových uživatelů náměstí. Z toho důvodu byla obměněna pouze
preambule a jádro původních pravidel bylo blíže specifikováno (viz níže).
Aktualizace Pravidel užívání Malostranského náměstí byla navržena na základě:
• průběžných konzultací se členy pracovní skupiny,22
20

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Melková, P. a kol., IPR Praha, 2014, Praha, http://manual.iprpraha.cz/
viz kapitola 4. 8 Shrnutí potenciálů a bariér Malostranského náměstí
22
viz Příloha č. 6 Zápisy ze setkání pracovní skupiny

21
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•
•

•

zkušeností z koordinace zkušebního režimu,
průzkumu spokojenosti při zkušebním provozu MN, při kterém byli dotazováni
návštěvníci akcí, místní občané, místní podnikatelé a instituce a samotní organizátoři
kulturních akcí,23
diskuze s odborníky.

Tab. 2 Srovnání původního znění a návrhu aktualizace Základních pravidel využívání MN
Původní znění Základních pravidel využívání
MN schválená Usnesením č. 1556
Preambule
Veřejný prostor není jen fyzickou strukturou
ulic, parků a náměstí, ale je dějištěm
městského
života,
je
prostředím
společenské interakce
Míra spokojenosti uživatelů veřejných
prostranství nezávisí jen na fyzické kvalitě,
ale také na hloubce prožitku. Bude-li město
krásné, historicky cenné, čisté, unikátní a
zároveň bude nudné, prožitek z návštěvy
nebude tak silný, jako když návštěvník okusí
autenticitu života na ulici. Chceme
podporovat lokální a živou kulturu. Chceme
opravdové Malostranské náměstí.

Typy preferovaných akcí
akce krátkodobé / jednorázové

Návrh aktualizace Základních pravidel využívání MN
na základě zkušebního režimu MN

MN je jedno z nejstarších pražských náměstí, které od svého založení tvoří těžiště
Malé Strany. Z hlediska hierarchie prostoru v rámci Prahy se řadí mezi
nejvýznamnější pražská veřejná prostranství. (→ UAP2016). MN je prostor
s vysokou reprezentační a památkovou hodnotou a současně oblast s velmi
vysokou frekvencí návštěvnosti.
Prostor MN by měl sloužit všem skupinám veřejnosti – návštěvníkům Prahy, kteří
místo vnímají spíše jako zastávku při průchodu historickou Prahou, tak Pražanům
a místním obyvatelům Malé Strany různých věkových kategorií a sociálních
skupin.
Role náměstí z hlediska širších i lokálních vazeb je mnohovrstevnatá, proto by
náměstí mělo fungovat v rovnováze jako:
•
Místo zastavení s vysokou pobytovou kvalitou – zastávka na turistické
trase, prostor pro setkávání a odpočinek, přestupní uzel MHD.
•
Náves “srdce Malé Strany” - klidný, komunitně sdílený a užívaný prostor.
•
Reprezentativní, celoměstsky atraktivní a kvalitní veřejný prostor
s respektem k historii místa.
Všechny realizované aktivity v prostoru MN by svým charakterem měly
respektovat definiční znaky náměstí uvedené v Preambuli a řídit se níže
uvedenými Pravidly MN.

s mimořádným přínosem pro Prahu

akce krátkodobé / jednorázové prioritně: kulturního, komunitního a neziskového
charakteru
šetrné k veřejnému prostoru a posilující pobytovou kvalitu místa
s respektem k okolnímu prostředí a jejím uživatelům (místním občanům v bytových
domech a k provozu okolních institucí a provozoven)
s mimořádným přínosem pro Prahu

Na náměstí nepatří
reklamní akce
soukromé akce

reklamní akce
soukromé akce

parkování
masové akce

parkování
masové akce (nad 300 lidí)

šetrné k veřejnému prostoru
s respektem k okolí

komerční a prodejní akce velkého rozsahu
akce hlasité a omezující každodenní provoz přilehlých institucí
akce dlouhodobého charakteru vyžadující opakovaný zábor prostoru v rámci
jedné sezóny
Přístupnost a otevírací doba
náměstí je přístupné nepřetržitě a všem
dodržování nočního klidu
zajištění volného průchodu přes prostor
náměstí a prostupné pro složky IZS
Ostatní ustanovení
akce se koná v souladu s Pravidly MN
akce se koná v souladu s obecnými záměry
Prahy – Strategický plán HMP, Manuál a
Strategie tvorby veřejných prostranství
akce je zdarma přístupná (vybírání do
klobouku povoleno!)

náměstí je přístupné nepřetržitě a všem
dodržování nočního klidu
zajištění volného průchodu přes prostor náměstí a prostupné pro složky IZS

akce se koná v souladu s Pravidly MN
akce se koná v souladu s obecnými záměry Prahy – Strategický plán HMP, Manuál
a Strategie tvorby veřejných prostranství
akce je zdarma přístupná
akce se koná v souladu s platnými vyhláškami Prahy

23

viz Příloha č. 9 Průzkumy spokojenosti při zkušebním provozu MN, Sociores – Mgr. Pavel Černý
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D OPORUČENÍ :
Schválit aktualizovaná Základní pravidla pro využití Malostranského náměstí.

5.2 Koordinace veřejných prostranství hl. m
Prahy
Pozice koordinátora aktivit na Malostranském náměstí se osvědčila. Pro
organizátory akcí fungoval koordinátor jako průvodce složitým procesem záboru,
propojoval jednotlivé aktéry a místní podniky či jednotlivce. Pro úředníky byl
partnerem a nositelem informací, vytvoření manuálu a předběžné vyjednání
podmínek s organizátory značně šetřilo čas.24
Tab. 3 Proces koordinace
Zapojené složky
_________
Typ akce

Zapojení koordinátora MN

ODA
MHMP

HOM
MHMP

MČ PRAHA 1

OPP MHMP

TSK

Instalace
ve veřejném
prostoru

Oslovení
Manuál
Konzultace při postupu
propojení s městskými
složkami …atd.
Konzultace o podpoře
akce
Propojení s místními
Vydání souhlasu
Web a FB IPR

Vydání
povolení

Vydání
povolení

x

Konzultace

Pouze
případě
zásahu
dlažby

Komunitní akce

Oslovení
Manuál
Konzultace při postupu
Propojení s městskými
složkami
Konzultace o podpoře
akce
Propojení s místními
Vydání souhlasu
Pomoc s elektřinou
Web a FB IPR

Vydání
povolení

Vydání
povolení

x

x

x

Akce MČ
Praha 1

Vydání souhlasu
Web a FB IPR

Vydání
povolení

Vydání
povolení

Vše si byli
schopni
zajistit sami

x

x

v
do

Koordinace má tak nesporné výhody v šíření informace o možnosti pořádání akce ve veřejném
prostoru (konkrétně na MN), v posouzení akce dle pravidel a v konzultační podpoře při
realizaci.
Zkušební režim ukázal, že koordinátor, který zná možnosti i rizika spojená s daným místem, může
efektivně poradit a podílet se tak na přípravě akcí. Z klasických 9 návštěv organizátorů na
úřadech se staly 3 a z 2 měsíční lhůty na vyřízení všech dokumentů se u menších
akcí stačilo 14 dní. Toto by bez koordinátora nefungovalo a malé akce spontánního charakteru
by se konaly mnohem později, či dokonce vůbec. Zapojení koordinátora do administrativního

24

Viz kapitola 4.1 Vyhodnocení koordinace a administrativních procesů
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procesu u konkrétních akcí ilustruje Obr. 13. Srovnání administrativních procesů žádosti o zábor
s a bez pozice koordinátora je součástí Přílohy 5.
Dalším pozitivem, které by zavedení stálé pozice koordinátora aktivit na MN prostoru přinesl, je
mimo jiné práce na vytvoření vazeb mezi místními rezidenty, podniky a organizátory,
větší zapojení místní komunity, podpora MN jako otevřeného prostoru, odbourávání
bariér a práce na dalších veřejných prostorech mimo MN.

D OPORUČENÍ :
Prodloužení stávající pozice koordinátora na dobu neurčitou.

5.3 Návrh systému správy Malostranského
náměstí
5.3.1

Proces schvalování aktivit a instalací

V návaznosti na vizi, která definuje MN jako místo s vysokou pobytovou kvalitou, funkcí
návsi na straně jedné a reprezentativního, živého prostoru na straně druhé, jeví se ideální
systém správy veřejného prostoru jako dvouúrovňový. Návrh pracuje se zachováním koordinace,
která se během zkušebního provozu osvědčila.
Koordinátor
Koordinace má největší dopad na malé, komunitní a spontánní akce. Tyto akce často
organizují jedinci, skupiny či organizace, které nemají s konáním akcí ve veřejném prostoru mnoho
zkušeností. Administrativní zátěž, doba vyřízení a neznalost možností a rizik je často tak hlavním
důvodem, proč se mnohé akce nakonec vůbec neuskuteční.
Koordinátor se řídí pravidly, která nastaví Rada hl. m. Prahy. Akce, které pravidlům
neodporují, doporučuje ke schválení ODA MHMP a HOM MHMP vydávající závazná
rozhodnutí a povolení, zároveň organizátorům pomáhá s administrativním
procesem, komunikací s úřady a hlídá plnění podmínek a zásad, které se
k organizaci akcí vztahují. Spravuje harmonogram akcí a propojuje jednotlivé zájemce a místní
subjekty. Zajišťuje kontinuálnost programu na MN. Tato průběžná práce generuje
operativnější systém schvalování a organizátoři tak nemusejí čekat na zasedání
komise či jiného orgánu.
Komise
Akce, které pravidla jednoznačně nezakazují, ale zároveň nesplňují některá ze
základních podmínek (krátkodobá akce, nekomerční akce apod.), předkládá
koordinátor k posouzení komisi RHMP pro koordinaci neinvestičních aktivit na
veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace. Tato komise je také
pravidelně informována o akcích, které pravidla splňují a budou se na MN odehrávat. Příkladem
takových projektů jsou např. trhy, využití MN pro natáčení nebo dlouhodobější akce, jejichž
podstatnou součástí je prodej.
Jednou z výrazných programových linií MN v době zkušebního provozu byly dočasné umělecké
instalace. Zkušenost jednoznačně ukázala, že je nezbytné, aby byl takový projekt
40

pod odborným dohledem kurátora. V těchto případech se nabízí využití komise, která by měla
být zřízena v souvislosti s programem 2 % na umění.25 Komise RHMP pro umění ve veřejném
prostoru bude expertním poradním orgánem RHMP ve věci umění na veřejných prostranstvích. Je to
tedy jedna z variant, jak zajistit kvalitu projektu z odborného hlediska.
Druhou variantou je pozice kurátora. Pokud by Praha chtěla podpořit programovou linii MN jako
“veřejné galerie”, kurátor by program nejen odborně posuzoval, ale také aktivně oslovoval instituce
či umělce. Tato varianta si však žádá na realizaci takových projektů rozpočet.
Obr. 13 Schéma postupu při schvalování programu na Malostranském náměstí
podnět

KOORDINÁTOR

AKTIVITA

v nesouladu s Pravidly MN

UMĚLECKÁ INSTALACE

v souladu s Pravidly MN

komise PPR

ne

komise 2% na umění

ano

ano

ne

ODA MHMP
SVM MHMP
TSK

REALIZACE

5.3.2

Údržba a technická podpora aktivit

Místní správce
Funkční zahraniční modely pracují se systémem tzv. “místních správců”. Místním správcem se
rozumí ta organizace, která prostor po uživatelské stránce hlídá, je zázemím pro
organizátory akcí, dohlíží na úklid a poskytuje služby veřejnosti – zpravidla
spojeno s kavárenským provozem.
V případě MN tak zafungovala Nadace Pražské děti, která má v prostoru MN stánek s trdelníkem. Pro
koordinátora byla jedním z hlavních partnerů při řešení úklidu (dokonce na své vlastní náklady

25

viz Strategie Programu 2 % na umění - pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy (aktuálně předloženo RHMP)
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dlouhodobě suplovala práci Pražských služeb), byla správcem šachového stolku a židlí a stolků,
poskytovala při konání kulturních akcí elektřinu v možné míře.
Vzhledem k občanské vybavenosti tak, jak v současné chvíli na MN je, by byla mobilní kavárna
s dobrou a cenově příznivou kávou a dalším sortimentem oceňovanou alternativou k současné
nabídce nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele.
V krátkodobém výhledu by se tato funkce do rekonstrukce MN mohla vyzkoušet na projektu Národní
galerie a Františka Skály. Z dlouhodobého hlediska se doporučuje výběrové řízení pro
provozovatele mobilní kavárny a místního správce. K prodeji ve veřejném prostoru se pak
váže tržní řád, blíže je situace na MN popsána v kapitole 4.6.2 Kavárna.

5.3.3

Administrativa a poplatky

V administrativě se v případě zachování koordinace nedoporučují žádné změny. V současné chvíli se
díky koordinaci podařilo administrativní kroky snížit na minimum a síť úředníků,
kteří by mezi sebou jinak jen výjimečně komunikovali, je tak propojená
a optimalizovaná.
Jednou z výrazných bariér především pro malé komunitní akce jsou však poplatky,
které se ze zákona vztahují na akce konané ve veřejném prostranství.
Od povinnosti platit poplatek za zábor veřejného prostoru jsou oproštěny pouze dobročinné akce
a dále ty, které jsou finančně podpořeny hlavním městem či MČ P1. Grantový systém Prahy
neumožňuje ani symbolickou podporu, která je často ke konání malé sousedské slavnosti, tančírny
nebo letního kina potřeba.
Pokud tedy HMP stojí o větší množství akcí na Malostranském náměstí, nabízí se
varianta zrušení povinnosti platit poplatek za konání kulturní a sportovní akce.
Případně zřídit celoroční možnost žádosti o podporu pro organizátory
nekomerčních aktivit např. s 2 měsíčním předstihem do omezené výše podpory, což
by mělo pozitivní vliv i na další místa Prahy.

D OPORUČENÍ :
Nastavit proces schvalování viz schéma.
Zrušení poplatků za neziskové kulturní a volnočasové aktivity ve veřejném prostoru
Pověření místního správce MN
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5.4

Informovanost

V současné chvíli neexistuje souhrnný manuál, který by napomohl organizátorům zorientovat se
v administrativních procesech spojených se zvláštním užíváním veřejných prostranství na území
města Prahy. Vznikají dílčí materiály zaměřené na jednotlivé městské časti (např. Praha 7) a některé
z odborů mají uvedeny informace týkající se jejich administrativní části na svých webových
stránkách, nicméně komplexněji zpracovaný pro tento účel materiál neexistuje.
Doporučuje se tedy zřídit webovou stránku Prahy nejen pro MN, ale obecně pro
pořádání aktivit na veřejných prostranství HMP. Zde by se měly sbíhat veškeré informace
a kontakty, které jsou nezbytné pro konání akcí ve veřejném prostoru. Zároveň by webová stránka
měla odkazovat na stránky jednotlivých odborů, městských částí, definovat možnosti podpory,
a především informovat o pravidlech a podmínkách, které je nutné při konání akcí splnit.
Ideálně by měl web obsahovat kontakt na koordinátora aktivit ve veřejném prostoru, který je
schopen poskytnout další informace ke konání různých (nejen) kulturních akcí ve veřejném
prostoru.26
Informovanost je tedy spojena též s osobou (osobami), která je obeznámena se všemi specifiky
a možnostmi, které konání akcí ve veřejném prostoru obnáší. Funkční příklady ze zahraničního
prostředí jsou součástí přiložené Rešerše.27

D OPORUČENÍ :
Zřízení internetové stránky pro zájemce organizovat akce ve veřejném prostoru.
Vypracování a uveřejnění manuálů k veřejnému prostoru.

5.5

Další dílčí doporučení

Pobytová kvalita je klíčovým znakem definujícím kvalitní veřejné prostranství, kterým se MN
bezesporu má stát. Proto je zcela nezbytné v co nejkratším časovém horizontu konkrétními kroky
vytvořit podmínky směřující ke zvýšení pobytové kvality na MN.

5.5.1

Dočasný mobiliář

Vzhledem k zásadní proměně užívání prostranství MN a vzniku de fakto prázdné plochy bylo pro
naplnění pobytových kvalit náměstí zapotřebí zabezpečit dostatečný mobiliář umožňující příjemné
posezení. V rámci zkušebního režimu tuto úlohu splnil pilotní projekt KVP IPR Pražské židle a stolky,
jejichž umístění na náměstí bylo co do počtu uživatelů jednoznačně úspěšné. Proto doporučujeme
opakování projektu Pražské židle a stolky na MN i v další sezoně a doplnění dalším
vhodným dočasným mobiliářem umožňujícím posezení a relaxaci, který by obsloužil
množství návštěvníků a naplnil tak funkci náměstí jako klidové zóny.

26
27

blíže viz kapitola 4.1 Vyhodnocení koordinace a administrativních procesů
viz Příloha č. 12 Rešerše zahraničních příkladů práce s veřejným prostorem, Ptáčková, Volek
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Dále doporučujeme pro zvýšení pobytové kvality pracovat s dočasnými prvky zajišťující na MN stín,
sucho a osvěžení (vodní prvek) a umístění mobilních cyklostojanů. Všechny prvky v prostoru
náměstí by měly být v souladu s kompozicí celku a požadavky OPP MHMP.

5.5.2

Kavárna

Dlouhodobý provoz mobilní kavárny na MN je vázán na tzv. tržní řád. V tržním řádu jsou místa pro
prodej a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu (tržiště, tržní místa, trhy, restaurační
zahrádky s provozní dobou nad 22:00 hod. a nabídka zboží u provozovny) na území HMP, v našem
případě na území MČ P1. Nové místo tak musí schválit RHMP v rámci novely tržního řádu.
V současné chvíli se na MN nachází 2 místa evidovaná tržním řádem – jedno využívá Nadace Pražské
děti pro stánek s trdelníkem a druhým je bufet u Adély, jehož nabídka je kvalitativně velmi nízká. Již
v doporučeních IPR Praha přiložených k usnesení RHMP č. 1559 se konstatuje tyto stávající stánky
odstranit, čímž by mohlo dojít k uvolnění tržního místa a možnosti vypsat veřejnou soutěž na
provozovatele mobilní kavárny.
V rešerších dobrých příkladů ze zahraničí je funkční kavárna jedním z nezbytných nástrojů
pro zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru.28 Možností je vypovědět smlouvu
s bufetem u Adély a vypsat výběrové řízení na provozovatele kavárny.
V současné chvíli je v řešení projekt Národní galerie, která chce na MN umístit od dubna do
listopadu instalaci Františka Skály, která by měla obsahovat i malý stánek se zatím blíže
nespecifikovaným zbožím. Pokud se podaří projekt realizovat a město Praha se rozhodne prostor
pro tuto dočasnou instalaci poskytnout, nabízí se s provozovatelem stánku vyzkoušet varianty, které
jsou jako funkční příklad blíže popsány v přiložené Rešerši.29
V zahraničí často funguje model, kdy se o veřejný prostor, jeho úklid a dodržování
nastavených pravidel stará právě provozovatel místní kavárny.30

5.5.3

Zlepšení úklidu

Ukončením provozu parkoviště se logicky zvýšil počet a pohyb lidí, kteří tráví na MN čas. Pokud se
nadále průchozím poskytne zázemí k pobytu (v rámci zkušebního provozu projekt Pražské židle
a stolky) tím více se zvýší produkce odpadu. TSK prostřednictvím Pražských služeb navýšila počet
košů a úklid na dva odvozy denně, což bylo především v teplejších měsících zcela nedostatečné,
nicméně to bylo maximum, kterého mohlo TSK v rámci svého rozpočtu dosáhnout. S úklidem
vypomáhala na vlastní náklady Nadace Pražské děti, která má na Malostranském náměstí stánek.
Dle pověřeného pracovníka TSK jsou náklady spojené s optimálním úklidem (tedy nad rámec
běžného) ve frekventovaných měsících následující:
• Strojní a ruční úklid 2 x denně – 2 370 Kč (důležité především z důvodu cigaretových
nedopalků)
• Vývoz košů nad stávající rámec 2x denně – 210 Kč

28

viz Příloha č. 13 Rešerše projektů ve veřejném prostoru z hlediska jejich provozu Náměstí pro lidi, Hečková
viz Příloha č. 13 Rešerše projektů ve veřejném prostoru z hlediska jejich provozu Náměstí pro lidi, Hečková
30
více viz kapitola 5.3 Návrh systému správy MN
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Do budoucna se ukazuje, že by místo několika menších košů mohl vyhovovat jeden či dva
objemnější, pokud budou mít adekvátní formu vzhledem k charakteru náměstí. Využití by jistě
doznal i koš na tříděný odpad.

5.5.4

Architektonické intervence

S ohledem na aktuální podobu prostranství Malostranského náměstí, které čeká na rekonstrukci,
a na základě doporučení KVP IPR Praha a podnětů členů pracovní skupiny k MN doporučujeme
realizovat pouze dočasné a nízkonákladové architektonické intervence, které by
splňovaly požadavky na náměstí jako obytné a reprezentační plochy města
a odpovídaly typologické a kompoziční charakteristice náměstí. Jedním z hlavních
aspektů jakékoliv dočasné intervence přechodného období by měl být důraz na funkci prostoru jako
místa pro zastavení, odpočinek a setkání. Nízkonákladové intervence demonstrující dočasnost
řešení považujeme za vhodný způsob zlepšení pobytové kvality náměstí.
Vhodným modelem aktivace a zatraktivnění prostoru se jeví střídání především menších intervencí
– série kurátorsky vedených a promyšlených zásahů na pomezí architektury a umění
s cílem zlepšit pobytovou kvalitu náměstí dočasnými volnými prvky. Doporučujeme
spíše měkké, nehmotné intervence jako např. umělecká instalace, interaktivní výtvarný objekt
určený i k sezení, lehátka apod.
Intervence na pomezí architektury a umění jsou také vhodným nástrojem, kterým
HMP podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví. Podmínkou všech instalací je
zohlednění Pražské památkové rezervace, estetická kvalita a respekt k architektuře náměstí.
Intervence by měly být předem pečlivě konzultovány s KVP IPR Praha, řídit se Pravidly užívání
Malostranského náměstí, Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a připravovaným
plug-inem Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy s pracovním názvem „Umělecká díla
na veřejných prostranstvích Prahy“.

D OPORUČENÍ :
Pokračování projektu Pražské židle a stolky.
Vyčlenění financí na doplnění dočasného mobiliáře a další intervence v prostoru
Malostranského náměstí.
Umístění mobilní kavárny na náměstí.
Navýšení úklidu na náměstí.
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5.6 Koncepce užívání klíčových veřejných
prostranství
Zkušenost z Malostranského náměstí ukázala důležité momenty využívání veřejných prostranství ke
kulturním a uměleckým aktivitám. Ve stávajícím systémovém nastavení správy veřejných
prostranství v Praze však existuje celá řada bariér, které brání přirozenému zájmu o realizaci akcí ze
strany organizátorů. Chybí i analytické podklady pro důkladnější znalost využívání městského
veřejného prostranství v metropoli. Ze situace vyplývá, že nástrojem změny by měl být
systémový přístup k veřejnému prostoru v Praze. Je třeba formulovat postupy
a pravidla, která napomohou zvýšení dostupnosti a nastavení vstřícných podmínek
využívání veřejného prostoru pro neziskové, kulturní a komunitní aktivity. Tyto jevy
by měla ošetřit nová Koncepce užívání klíčových veřejných prostranství pro kulturní a komunitní
účely v Praze.
Koncepce vychází ze dvou základních zjištění:
1. Potřeba HMP systémově podporovat oživení veřejných prostranství v Praze jako důležitého
indikátoru kvality života ve městě.
2. Kulturní aktivity, které se odehrávají mimo budovy divadel, koncertních sálů, muzeí a galerií
mají klíčový vliv na kvalitu veřejného prostoru v Praze.
Struktura a obsah nového koncepčního dokumentu:
Analytická část:
•

rešerše potřeb kulturních aktérů působících ve veřejném prostoru,

•

analýza současného stavu využívání veřejných prostranství (MČ a MHMP –
administrativní postup, spolupráce úředníků),

•

rešerše vhodných lokalit pro provozování kulturních a uměleckých aktivit,

•

planning history – rešerše stávajících koncepčních materiálů,

•

průzkum zahraničních modelů správy VP,

•

vytipování klíčových oblastí / lokalit / míst pro pilotní projekty kulturního oživení.

Návrhová část:
•

návrh opatření pro využití veřejných prostranství pro kulturní aktivity,

•

pojmenované bariéry pro využití,

•

nástroje podpory rozvoje kulturních aktivit ve veřejném prostoru,

•

dílčí systémové nástroje a opatření pro rozvoj veřejných prostranství pro kulturu.

D OPORUČENÍ :
Zadat zpracování Koncepce užívání klíčových veřejných prostranství v Praze.
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5.7

Doporučení dalšího postupu v roce 2017

Závěrečné doporučení je návrhem konkrétních kroků, které vyplývají ze získaných zkušeností
a zhodnocení zkušebního režimu využívání Malostranského náměstí.

→ k 1. 4. 2017
•

Prodloužit stávající pozici koordinátora na dobu neurčitou.

•

Nastavit procesy schvalování aktivit a instalací dle návrhu (viz kapitola
5.3.1).

→ duben 2017
•

Zrušit poplatky pro
ve veřejném prostoru.

neziskové

kulturní

a

volnočasové

aktivity

•

Určit a pověřit místního správce Malostranského náměstí.

•

Pokračovat v projektu Pražské židle a stolky.

•

Vyčlenit finance na doplnění dočasného mobiliáře a další intervence
v prostoru Malostranského náměstí.

•

Umístit na Malostranské náměstí mobilní kavárnu.

•

Zlepšit a navýšit úklid na Malostranském náměstí.

→ květen 2017
•

Zřídit internetovou stránku pro zájemce o organizování akcí ve veřejném
prostoru.

→ průběžně 2017
•

Vypracovat a uveřejnit manuály k využívání veřejného prostoru.

→ 2018
•

Zadat zpracování Koncepce užívání klíčových veřejných prostranství
v Praze.
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