
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1448 
ze dne  14.6.2021 

k uspořádání soutěže o návrh na Letenský muzejní distrikt a k úpravě rozpočtu vlastního       
hl.m. Prahy v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  uspořádání architektonicko – urbanistické otevřené soutěže o návrh s následným 
zadáním veřejné zakázky v režimu JŘBU ve smyslu § 143 odst. 2 ZZVZ na 
zpracování navazujících výkonových fází projektu na řešení veřejného prostranství 
Letenský muzejní distrikt (dále jen "soutěž o návrh" a navazující "výkonové fáze“) 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a zavedení nové investiční akce do 
centrálního číselníku akcí včetně stanovení celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  informovat organizace zřizované a založené hlavním městem Prahou, kterých se 
soutěž na Letenský muzejní distrikt týká (zejména Technickou správu 
komunikací hlavního města Prahy, a.s., Pražskou plynárenskou, a.s., Pražskou 
vodohospodářskou společnost, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
Kolektory Praha, a.s., Trade Centre Praha, a.s., Technologie hlavního města 
Prahy, a.s.), o uspořádání soutěže o návrh a zpracování navazujících 
výkonových fází 

Termín: ihned 

2.  informovat starostu městské části Praha 7 o uspořádání soutěže o návrh              
a o zpracování navazujících výkonových fází projektu 

Termín: ihned 

3.  předložit Radě HMP na vědomí výsledek architektonicko - urbanistické otevřené 
soutěže o návrh a návrh dalšího postupu 

Termín: 30.6.2022 

2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  společně s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s. zahájit soutěž           
o návrh, na kterou bude navazovat veřejná zakázka na zpracování navazujících 
výkonových fází projektu 

Termín: 1.9.2021 

2.  zahájit přípravu uspořádání soutěže o návrh ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 7 

Termín: 1.9.2021 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 18.6.2021 



2.  realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle bodu          
I.2. tohoto usnesení 

Termín: 18.6.2021 

I I I .   ž á d á  

1.  MČ Praha 7 

1.  o poskytnutí součinnosti při uspořádání soutěže o návrh a v navazujících 
výkonových fázích 

Termín: průběžně 

2.  Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, a.s. 

1.  společně s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy zadat soutěž o návrh          
a následně veřejnou zakázku formou JŘBU na zpracování navazujících 
výkonových fází projektu 

Termín: 1.3.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-40045  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů 

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

ROZ HMP 0091601770000 Neúčelová rezerva 3 1016 -2 602,00

C e l k e m -2 602,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

IPR PRAHA 0000 Letenský muzejní distrikt - arch. soutěž 94 0134 2 602,00

C e l k e m 2 602,00

Odbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)
UZ

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1448 ze dne 14. 6. 2021

6409

Číslo akce Účel / Název akce ODPA

2 602,00



Důvodová zpráva: 
 

Spojnice ulic Korunovační – Nad Štolou – předprostor a okolí Gymnázia Nad Štolou, Národního 
technického muzea a Národního zemědělského muzea je významnou severojižní osou Letné propojující 
dva celoměstsky významné pražské parky Stromovku a Letenské sady. Vzhledem k logické provázanosti 
území a z důvodu dlouhodobých rozvojových vizí MČ P7 i HMP (akční plán), považuje RHMP za vhodné 
uspořádat na řešení veřejného prostranství území jednokolovou architektonicko - urbanistickou soutěž 
o návrh, na kterou budou navazovat další výkonové fáze projektu. 

Cílem úpravy veřejného prostoru nazvaného Letenský muzejní distrikt je najít a podpořit jeho kvality. 
Podobu okolí muzeí, gymnázia a ulice Nad Štolou, včetně tenisových kurtů klubu LTC a okolí oblíbeného 
Letenského kolotoče budou hledat účastníci urbanisticko-architektonické soutěže o návrh. 

Architektonicko-urbanistická soutěž a realizace vítězného návrhu přinese zlepšení funkčnosti, 
kultivovanosti, bezpečnosti a estetiky uličního interiéru a předprostoru veřejných budov. Je nezbytné 
posílit lidské měřítko a zvýšit komfort pro nemotorovou dopravu, prověřit možnosti doplnění nových 
stromořadí a hospodárně zkoordinovat plánované investiční akce obnov infrastruktur. Bezprostřední 
okolí muzeí se lépe propojí s Letenskými sady zapojením areálů přilehlých sportovišť. Příprava zadání 
architektonické soutěže i souvisejících koordinačních materiálů je připravováno v rámci pilotního 
programu koordinátorů participativního plánování schváleného RHMP usnesením č. 277 ze dne 17. 2. 
2020 s důrazem na zapojení okolních správců, vlastníků a obyvatel.  

Pro část oblasti Letné byla Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracována, a v jednotlivých 
úsecích je již postupně projektována v dalších stupních, koncepční studie rekonstrukce významných 
městských tříd Veletržní, Dukelských hrdinů a Strojnická tzv. Letenský kříž, schválená usnesením RHMP 
č. 2326 ze dne 30. 8. 2018. Území Letenský muzejní distrikt na tuto práci logicky naváže. 

Dne 11. 12. 2019 zorganizovala MČ P7 koordinační jednání na téma „ulice Korunovační“. Vzhledem 
k počtu plánovaných záměrů, s ohledem na význam a stav zanedbanosti údržby ulice bylo rozhodnuto 
nejen o koordinaci, ale zpracování studie celkové rekonstrukce ulice, která prověří potřebu případné 
změny profilu ulice ve vztahu ke stromořadí i organizaci dopravy. Soutěž na Letenský muzejní distrikt 
bude se studií Korunovační koordinována. 

Součástí proaktivního přístupu hlavního města Prahy k veřejným prostranstvím je tvorba celkové 
koncepce a koordinace všech požadavků a jednotlivých záměrů v prostoru, tak aby se výsledek 
následně projevil ve výrazném zvýšení jeho uživatelské kvality. Tento koordinační postup zároveň 
umožňuje úsporu veřejných financí. V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 556 ze dne 16. 4. 2013 
byl koncepčním pracovištěm veřejného prostoru určen Útvar rozvoje města, nyní IPR. Tvorbou 
veřejného prostoru na odborné architektonické úrovni se zabývá Kancelář veřejného prostoru IPR a 
má na starosti zpracování celoměstských koncepčních a analytických dokumentů v oblasti veřejného 
prostoru. Uzavření smlouvy s vybraným soutěžícím na navazující výkonové fáze projektu provede TSK. 
Mezi IPR a TSK bude podepsaná smlouva o společném zadávání. 

Pro uspořádání soutěže o návrh je nezbytné provést rozpočtové opatření ve výši 2.602.000 Kč, které 

zahrnuje veškeré související náklady (ve smyslu § 143 odst. 3 ZZVZ) včetně odměn nebo jiných plateb 

spojených s účastí v soutěži o návrh. Celkové investiční náklady realizace veřejného prostranství 

dosáhnou výše 85.000.000 – 100.000.000 Kč bez DPH. Předpokládá se, že případná realizace 

proběhne na základě finančních možností města po vytvoření celkové koncepce, které se zadává 

tímto tiskem. Během tvorby koncepce by mělo také dojít k potvrzení investora a zdroje krytí této 

investiční akce.  

 

 



 

  

Pro realizaci tohoto záměru je potřeba zavést akci do investičních akcí do centrálního číselníku akcí. 

Rozpočtový výhled akce Letenský muzejní distrikt je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Příloha DZ:  

1.) Letenský muzejní distrikt – řešení území 
2.) Rozpočtový výhled akce – Letenský muzejní distrikt 
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