
ÚTERÝ 9. 4. 2019  |  16.30–18.30 HODIN
Location:  CAMP – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  

Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2

Praha se nachází na křižovatce svého vývoje. Chce být živým 
a dynamickým městem, které se aktivně připravuje na budoucí 
výzvy, nebo bude jen věčně těžit ze své slavné minulosti? IPR Praha

PRAHA DNES A ZÍTRA
D I S K U Z N Í  S E T K Á N Í

ÚČASTNICKÁ CENA: 300 Kč bez DPH (akce je vyhrazena pro členy)

PROGRAM
16.15–16.30 Registrace
16.30–17.00 Představení Metropolitního plánu, priorit a rozvojové strategie pro Prahu
 Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D, ředitel Sekce detailu města
 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
17.00–17.30 Vize pro historické centrum Prahy
 Vize využití pražských brownfieldů
 doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy 
 pro oblast územního rozvoje a územního plánu
17.30–18.30 Diskuze s přednášejícími a aperitiv

Program bude simultánně tlumočen z češtiny do italštiny.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.
Absolvent Fakulty ČVUT v  Praze. 
Autorizovaný architekt a  urbanis-
ta. Nyní pracuje jako ředitel Sekce 
detailu města na Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy, kde byl 
rovněž členem autorského týmu 
připravujícího Metropolitní plán. Spolupracuje na pro-
jektech se zahraničními partnery (OECD, ESPON) a je čle-
nem pracovní skupiny EUROCITIES pro metropolitní ob-
lasti. Současně působí na ČVUT jako vědecko-výzkumný 
pracovník, podílí se na řešení výzkumných projektů.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Absolvent Fakulty architektury ČVUT 
v Praze. V letech 2010 až 2015 prodě-
kan pro rozvoj Fakulty architektury 
ČVUT a v letech 2015 až 2016 ředitel 
Institutu plánování a  rozvoje hl.  m. 
Prahy. Ještě v nedávné době byl 
praktikujícím architektem v kanceláři Headhand architek-
ti, s. r. o. a byl nominován na ocenění Architekt roku 2018. 
V komunálních volbách v roce 2018 byl jako nestraník za 
TOP 09 zvolen zastupitelem města Prahy. O pár měsíců 
později se navíc stal 1. náměstkem primátora hl. m. Pra-
hy pro oblast územního rozvoje a  územního plánu.

Pozvánka je nepřenosná. Účast je považována za platnou na základě písemného 
potvrzení ze strany organizátora. Počet míst omezen.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 1. 4. 2019: 
Ivana Třosková | email: ivana.troskova@camic.cz


