
Hlavní město Praha ve spolupráci s Auto*Mat o.s. a Útvarem rozvoje města pořádá

Otevřené kulturní soboty
na Smetanově nábřeží

Nábřeží
žije!

Každou sobotu

od 14.9. do 12.10.

obslužnost Smetanova 
nábřeží během sobotních 
akcí Nábřeží žije!



Vážení obyvatelé historického srdce Prahy, vážení zástupci místních institucí, vážení pod-
nikatelé, vážení Pražané,
 
dovolte, abychom Vás jménem Magistrátu hlavního města Prahy, primátora Tomáše Hudečka, 
Útvaru rozvoje města (ÚRM), iniciativy Auto*Mat a několika místních podniků a institucí poz-
vali na sérii sobotních proměn Smetanova nábřeží v kulturní pěší korzo Nábřeží žije!
 
Poprvé v sobotu 14.9. se se zaměřením na kulinářský program z dílny místních restau-
rací uskuteční výjimečná kulturně-společenská akce, jejímž cílem je představit potenciál 
Smetanova nábřeží a jeho okolí jako příjemného místa pro život, práci a volný čas.
 
Smetanovo nábřeží patří mezi potenciálně nejkrásnější veřejná prostranství Prahy. 
Dlouhodobě však nábřeží samo, život a pohyb na něm trpí s místem nikterak nesouvisející 
tranzitní automobilovou dopravou. Série akcí Nábřeží žije si klade za cíl prověřit, zda-li a jak 
už zvládneme problémy nábřeží a dopravně přetíženého centra Prahy řešit. Spolu s předními 
odborníky řady profesí chceme provést rozsáhlý sběr a následně analýzu vašich názorů a dat, 
chceme využít naší společné přítomnosti na nábřeží k řadě veřejných debat sloužících mj. 
jako podklad k probíhající tvorbě nového Strategického plánu Prahy. Při přípravách těchto 
akcí došlo k bezprecedentní spolupráci celé řady místních aktérů. Chceme, aby se na jed-
nom symbolickém místě různí místní aktéři poprvé i fyzicky sešli a společně jsme hledali 
možné cesty k rozvoji (nejen) centrální Prahy.    
 
Akce Nábřeží žije jsou dlouhodobě připravovány s maximálním ohledem na život a fungování 
místních obyvatel a subjektů. Místní subjekty tvoří i převážnou část programové náplně akcí.  
Místní automobilová obsluha oblasti Starého města je plně zachována, stejně tak provoz tram-
vají na nábřeží. Zásobování několika podniků situovaných přímo na nábřeží bude probíhat po 
domluvě na povolení v ranních (do 10:00) a večerních (od 20:00) hodinách, jak je tomu běžné 
v pěších zónách. Objízdná trasa pro tranzitní automobilovou dopravu bude vyznačena mimo 
Malou Stranu (viz. mapka). V průběhu série se budeme snažit postupně zlepšovat případně 
vzniklé nepředvídané problémy.  
 
Další chystané termíny Nábřeží žije jsou: soboty 21.9., 28.9., 5.10. a 12.10.
Více o programu a detaily související s dopravním režimem v okolí Smetanova nábřeží se 
dozvíte na www.nabrezizije.cz.
 
Nabízíme rovněž možnost vysvětlit případné nejasnosti osobně na informačním setkání na 
Fakultě sociálních věd UK ve čtvrtek 5.9. v 19:00 v budově Hollar na Smetanově nábřeží. 
Během akce samotné (28.9. v 16:00) a po konci celé série (23.10. v 19:00) Nábřeží žije 
proběhnou hodnotící setkání, kam jste rovněž srdečně zváni.
 
Na přípravě série kulturních sobot Nábřeží žije se podílejí: Národní divadlo, DAMU, FAMU, 
Fakulta sociálních věd UK, Divadlo Na Zábradlí, místní podniky a další.


