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Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na 

pražských náplavkách ve vlastnictví hlavního města Prahy 
 

1. Preambule 

Hlavní město Praha je vlastník pozemků a nábřežních zdí na náplavkách Rašínova nábřeží v Praze 2, 

Hořejšího nábřeží v Praze 5 a Dvořákova nábřeží v Praze 1 (dále společně také i jen „náplavky“). Oblast 

náplavek je nutné jednoznačně chápat jako celoměstsky významný veřejný prostor, a tedy je nezbytné 

optimalizovat zájmy na náplavkách i na vodě ve vzájemném kontextu všech zúčastněných a řešit je 

jako jeden celek. 

Správu a obchodní využití náplavek včetně provozu přístavů a přístavišť zajišťuje pro hlavní město 

Prahu společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00,  

IČO: 00409316 (dále také i jen „TCP“ nebo „správce“), a to na základě Příkazní smlouvy  

č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30.6.2015 uzavřené s hlavním městem Prahou (dále také i jen 

„HMP“). Vlastníkem společnosti TCP je hlavní město Praha. 

Tato Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých akcí na pražských náplavkách ve 

vlastnictví hlavního města Prahy (dále také i jen „Pravidla“) stanoví podmínky realizace krátkodobých 

akcí, tj. akcí s dobou trvání maximálně 30 dnů, na náplavkách Rašínova, Hořejšího a Dvořákova 

nábřeží. 

Pravidla stanovují práva a povinnosti pro subjekty, jenž chtějí realizovat a realizují krátkodobé akce na 

pražských náplavkách a jsou pro tyto subjekty závazná.  

Pravidla doplňují Provozní řády přístavů a přístaviště na území HMP ve správě TCP (více o provozních 

řádech níže). 

 

2. Výklad pojmů 

2.1. Pořadatel akce ve smyslu těchto Pravidel je žadatel, a to právnická nebo fyzická osoba, která má 

zájem v prostoru pražských náplavek realizovat sportovní, kulturní nebo společenskou akci pro 

veřejnost a tento zájem projeví prostřednictvím formuláře na webové stránce 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace. 

2.2. Pořadatelem akce ve smyslu těchto Pravidel může být nájemce pozemku, resp. části pozemku 

v prostoru náplavek, nájemce kobky (prostoru sloužícího podnikání), provozovatel lodě nebo 

jakákoli jiná právnická či fyzická osoba, která v prostoru pražských náplavek realizuje sportovní, 

kulturní nebo společenskou akci pro veřejnost. 

2.3. Uživatel náplavky je fyzická osoba, která užívá prostory pražských náplavek jako pěší nebo 

cyklista, a to i jako účastník na sportovních, kulturních nebo společenských akcích realizovaných 

pořadatelem. 

2.4. Kontaktními osobami TCP pro účely těchto Pravidel jsou:  

2.4.1. Koordinátor správy náplavek Ing. Jan Nejedlý, tel.: 222 013 251, mob.: 724 505 660,  

e-mail: j.nejedly@tcp-as.cz 

2.4.2. Kurátor pražských náplavek MgA. Jiří Sulženko, PhD., tel.: 222 013 216, mob.: 730 510 627,  

e-mail: j.sulzenko@tcp-as.cz 

2.4.3. Vedoucí obchodního oddělení Monika Čiverná, tel.: 222 013 313, mob.: 725 880 902,  

e-mail: m.civerna@tcp-as.cz 

2.4.4. Obchodní referentka Lucie Skácelová, tel.: 222 013 238, mob.: 725 881 154,  

e-mail: l.skacelova@tcp-as.cz 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace
mailto:j.nejedly@tcp-as.cz
mailto:j.sulzenko@tcp-as.cz
mailto:m.civerna@tcp-as.cz
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2.5. Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba užívající prostory pražských náplavek jako 

krátkodobý nebo dlouhodobý nájemce pozemků, resp. části pozemků nebo kobek a dále 

provozovatel lodí, to vždy buď na základě krátkodobého smluvního vztahu uzavřeného s HMP 

zastoupeného TCP nebo dlouhodobého smluvního vztahu s HMP; 

2.6. Velkokapacitní akce je akcí, která trvá více, než 48 hodin nebo je určena pro více, než 5.000 

návštěvníků; 

2.7. Jednorázovou akcí je akce, která trvá méně, než 48 hodin a je určena pro méně, než 5.000 

návštěvníků; 

2.8. Reklamní akcí je akce, jejímž účelem je propagace služby, výrobku, značky nebo obchodní 

společnosti a jejíž součástí není vystoupení výkonných umělců. 

2.9. Natáčením filmu je pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů v prostorách pražských 

náplavek ať už formou mobilního záboru nebo zázemí pro filmový štáb. 

2.10. Komunitní akcí je akce, která má striktně nekomerční charakter, návštěvníci akce na ni neplatí 

vstupné a je organizována právnickou osobou nezaloženou za účelem zisku. Jedná se například 

o dobročinné akce, sousedské setkání a podobně. 

 

3. Priority Pravidel 

3.1. Preferujeme dlouhodobou spolupráci s pořadateli, kteří úspěšně rozvíjejí svoje akce na náplavce. 

3.2. Přednost mají významné akce s celopražským dopadem, programy zaměřené na rodinu a akce 

zaměřené na tradice, historii s edukativním či celospolečensky prospěšným zaměřením, akce 

spojené s farmářskými trhy a jim příbuznými aktivitami a autentické akce, ať už s tradičním nebo 

inovativním obsahem, který je ale vždy na prvním místě před komerčním zájmem. 

3.3. Preferujeme akce, které nezatěžují náplavky velkou koncentrací návštěvníků v krátkém časovém 

úseku. 

3.4. Na náplavku patří akce, které ji respektují jako veřejný prostor, tedy takové, které vůbec nebo 

minimálně omezují pohyb uživatelů omezeními v prostoru náplavek. Užití veřejného prostoru 

uživateli náplavek není povoleno omezovat nebo regulovat formou zpoplatněného vstupu.  

3.5. Vzhledem ke kvalitě veřejného prostoru náplavky a jejího okolí jako takového, dáváme přednost 

akcím krátkodobým s preferencí jednodenních akcí. 

 

4. Soulad s právními normami a provozními řády přístavů a přístaviště 

 Pravidla jsou podřízena zákonům a obecně závazným vyhláškám, zejména pak:  

4.1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve spojení se zákonem  

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (zejména noční klid 22:00 – 6:00 hodin) 

4.2. Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví (ochrana před hlukem – pouze 

z vnitřních prostor). 

4.3. Vyhláška č. 1/2006 Sb., HMP OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o omezujících opatřeních k 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční 

umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech. 

4.4. Tržní řád. 

4.5. Vyhláška č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 

4.6. Pravidla navazují na Provozní řády přístavů, a to přístavu PRAHA – JIH, přístavu PRAHA – STŘED 

a přístaviště Hořejší nábřeží, které byly schváleny Státní plavební správou jako plavebním úřadem 

dne 14.11.2016.  Provozovatelem pozemní i vodní části přístavů i přístaviště je HMP zastoupené 

TCP. (Provozní řády upravují zejména regulace prostupnosti, vjezdů, využití břehové hrany, 

nakládání s odpady, cenovou politiku atd.). Pravidla doplňují a konkretizují provozní řády. Provozní 
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řády přístavů a přístaviště jsou dostupné na webových stránkách www.prazskenaplavky.cz a 

www.tcp-as.cz. 

 

 

5. Velkokapacitní akce 

Pravidla stanoví tyto podmínky realizace velkokapacitních akcí:  

5.1. Na náplavkách Rašínova a Hořejšího nábřeží lze velkokapacitní akci pořádat maximálně 1x 

měsíčně v měsících květen – září. 

5.2. Pořadatelé předkládají návrhy na pořádání akcí nejpozději do 15. 11. roku předchozího před rokem 

plánovaného konání akce prostřednictvím formuláře na webové stránce 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace, jehož vyplněním indikují naplnění 

podmínek, hodnot a pravidel realizace akcí na pražských náplavkách. Návrh akce TCP posoudí 

podle kritérií a v souladu s Přílohou č. 1 těchto Pravidel. 

5.3. Výběr akcí se řídí pořadím na základě bodového zisku dle odpovědí na dotazy ve formuláři. Nejlépe 

bodově hodnocená akce je oprávněna využít daný jeden termín v měsíci, a to v případě kladného 

posouzení žadatele ve smyslu následujícího odstavce. 

5.4. V případě Velkokapacitních akcí TCP posoudí také solidnost žadatele tzn., že žadatel nemá 

závazky po lhůtě splatnosti vůči HMP nebo TCP a dále na základě veřejně dostupných informací 

o žadateli jako je například www.justice.cz (doba trvání společnosti, ekonomické ukazatele dle 

sbírky listin, insolvence atd.), dále informace ze živnostenského rejstříku, případně i na základě 

dalších doložených či zjištěných informací jako je kvalita podnikatelského záměru, případné 

reference.   

5.5. Prioritní akcí pro měsíc červen je konání veslařského závodu Pražské Primátorky. 

 

6. Jednorázové akce 

Pravidla stanoví tyto podmínky realizace jednorázových akcí (koncerty, street foody, beerfesty apod.) 

takto: 

6.1. Jednorázové akce konající se na palubách kotvících lodí nebo v prostoru náplavek má pořadatel 

povinnost ukončit do 22:00 hodin. 

6.2. Pro hudební produkce v prostorách pražských náplavek definují tato Pravidla režim s názvem 

Ticho večer, kdy je zakázána živá a reprodukovaná hudební produkce na palubách lodí a 

v prostoru náplavek vždy v pondělí od 20:00 do 6:00 hodin a v úterý od 20:00 do 6:00 hodin. 

6.3. Pro hudební produkce v prostorách náplavek definují tato Pravidla režim s názvem Ticho v neděli, 

kdy je zakázána živá a reprodukovaná hudební produkce na palubách lodí a v prostoru náplavek 

vždy v neděli od 00:00 do 24:00 hodin. 

6.4. Správce stanoví konkrétní pozice pro provozování živé hudby včetně buskingu a možnosti 

provozovat hudební produkce pro provozovatele kobek. (Příloha č. 2 těchto Pravidel). 

6.5. Reprodukovanou hudbu je možné provozovat pouze uvnitř uzavřených prostor kobek a lodí. 

Podkresová reprodukovaná hudba na palubách lodí a zahrádkách je povolena pouze, pokud 

zvukově nepřesahuje mimo tyto prostory. 

6.6. Žadatelé navrhují akce průběžně, nejméně však 1 měsíc před plánovaným konáním akce 

prostřednictvím formuláře na webové stránce 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace. Návrh akce TCP posoudí podle kritérií a 

v souladu s Přílohou č. 1 těchto Pravidel. 

 

http://www.tcp-as.cz/
https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace
http://www.justice.cz/
https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace
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7. Reklamní akce 

 Pravidla stanoví tyto podmínky realizace reklamních akcí takto: 

7.1. Nepovolují se reklamní akce a aktivity přímého marketingu – samplingy a road show bez vazby na 

konkrétní kulturní nebo street food akci. 

7.2. Rozsáhlejší akce jako jsou eventy spojené s propagací značky s relevantním obsahem a vazbou 

na veřejný prostor náplavek, zejména doplněné o umělecký nebo kulturní obsah procházejí 

výběrem v režimu velkokapacitních akcí podle odstavce 5. 

 

8. Natáčení filmu a focení 

 Pravidla stanoví tyto podmínky realizace natáčení filmu takto: 

8.1. Žadatel o povolení natáčení filmu, zašle TCP žádost nejméně 14 dní před plánovaným konáním 

natáčení prostřednictvím formuláře na webové stránce 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace. Žádost TCP posoudí s ohledem na 

dostupné prostory vhodné k vyčlenění pro mobilní zábor. 

8.2. Správce stanoví konkrétní pozice záboru pro zázemí filmového štábu (Příloha č. 2 těchto Pravidel). 

8.3. Správce stanoví konkrétní pozice pro realizaci focení pro účely médií nepřesahující 3 hodiny včetně 

přípravy a úklidu. (Příloha č. 2 těchto Pravidel). 

 

9. Komunitní akce 

 Pravidla stanoví tyto podmínky realizace komunitních akcí takto: 

9.1. Správce provozuje jednu z kobek na Hořejším nábřeží jako otevřený prostor pro zapojení spolků a 

neformálních pořadatelů.  

9.2. Správce stanoví konkrétní pozice pro realizaci komunitních akcí ve veřejném prostoru pražských 

náplavek. (Příloha č. 2 těchto Pravidel).  

9.3. Žadatel o povolení komunitní akce v prostoru pražských náplavek nebo o volnou kapacitu v kobce 

určené pro pořádání komunitních akcí zašle TCP žádost nejméně 1 měsíc před plánovaným 

konáním akce prostřednictvím formuláře na webové stránce 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace. Žádost TCP posoudí s ohledem na 

dostupné prostory vhodné k vyčlenění pro zábor pro komunitní akci nebo volnou kapacitu kobky. 

9.4. Žadatel, který není právnickou osobou, může pro nekomerční akci analogickou s akcí komunitní 

využít bez možnosti předchozí rezervace tzv. aktivační mobiliář HMP bez nároku na zábor 

veřejného prostranství a bez nároku na vystavení povolení k vjezdu nebo parkování v prostorách 

pražských náplavek.  

 

10. Smluvní zajištění akce 

10.1. Žadatel akce vyplňuje žádost o krátkodobý pronájem náplavky na webové stránce 

www.prazskenaplavky.cz. TCP žádost vyhodnotí z hlediska dostupnosti termínu, prostoru a z 

hlediska naplnění priorit těchto Pravidel.  

10.2. V případě kladného zhodnocení žádosti o krátkodobý pronájem náplavky TCP informuje 

pořadatele e-mailem. Pořadatel zajistí předběžný souhlas příslušné MČ s konáním akce. 

10.3. V případě kladného zhodnocení žádosti o krátkodobý pronájem náplavky TCP může být zahájeno 

jednání o uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku mezi hlavním městem Prahou zastoupeným 

https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace
https://prazskenaplavky.cz/zadost/registrace#registrace
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TCP a nájemcem (pořadatelem). Smluvní podmínky vychází z provozních řádů přístavů a 

přístaviště a z těchto Pravidel. 

10.4. Pokud TCP vyhodnotí dle žádosti předkládanou akci jako velkokapacitní, vyžádá si TCP od 

žadatele doplnění návrhu akce do formuláře dle Přílohy č. 1 těchto Pravidel. 

10.5. Pořadatel je povinen zajistit si Rozhodnutí dané MČ o zvláštním užívání komunikace dle konkrétní 

náplavky. 

 

11. Zveřejnění Pravidel pro pořádání akcí. 

11.1. Tato Pravidla jsou veřejná a dostupná na webové stránce www.prazskenaplavky.cz a  

www.tcp-as.cz. 

11.2. Tato Pravidla byla schválena představenstvem společnosti s účinností od 15. 2. 2019.   
 

  

http://www.prazskenaplavky.cz/
http://www.tcp-as.cz/
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Příloha 1 Pravidel 

Formulář žádosti o realizaci Velkokapacitní akce v prostorách pražských 

náplavek 

Hodnotící kritéria a parametry hodnocení 

1. kritérium: Historie a kredibilita pořadatele: 

Popište, zda a jakou akci jste již v minulosti realizovali akci na pražských náplavkách. 

Hodnotící parametry pro kritérium 1 

1)      Jakou má pořadatel historii a kredibilitu? Dělal něco podobného a s jakým úspěchem? 

  
Dělal akci na Náplavce k oboustranné 
spokojenosti 10b   

  
Dělal akci na náplavce s malými 
výhradami 7b   

pokud zde 0, vyřadit z dalšího hodnocení 

Dělal akci na náplavce s velkými 
výhradami nebo neúspěšnou akci na 
Náplavce 0b   

  
Dělá podobné akce jinde s dobrými 
referencemi 10b   

  
Dělá podobné akce jinde se špatnými 
referencemi 0b   

  Jedná se o nový koncept akce 5b   

 

2. kritérium: Koncept a obsah akce: 

Popište koncept a obsah akce. 

Hodnotící parametry pro kritérium 2 

2)      Přinese koncept akce Náplavce přidanou hodnotu? Zlepšení služeb, které chybí? Inovativní nebo 
umělecky zajímavý program? 

  

Významná kulturní, sportovní nebo 
společenská akce s celopražskou 
důležitostí 10b   

  Program pro rodiny s dětmi 10b   

  Farmářský trh 10b   

  
Tradiční street food (víno, husa, 
zabijačka, … 8b   

  Street Food 6b   

příklady: bukinistrický trh, zmrzlinový den, voraři a 
plavci, rybáři, umělecká instalace nebo performance 

Autentický obsah (tradice nebo inovace, 
ne jen komerce) 8b   

  
Event s kulturním a/nebo uměleckým 
obsahem 6b   

  Reklamní akce 0b   

  Historie náplavek – výstava, procházka 8b   
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3. kritérium: Rozsah a dopady akce: 

Popište plánovaný rozsah akce z hlediska velikosti záboru, návštěvnické kapacity, ekologických opatření a 

hlukové zátěže. 

Hodnotící parametry pro kritérium 3 

3)      Jak akce zasahuje negativně do chodu náplavek? 

a.       Množství lidí jednorázově během akce do 3.000 10b   

  do 5.000 8b   

  do 10.000 5b   

  nad 10.000 0b   

b.       Odpad využije vratné kelímky TCP 10b   

  nevyužije vratné kelímky TCP 0b   

c.       Hluk unplugged / busking / bez hudby 10b   

  malé podium 8b   

  mluvené slovo a hudba 6b   

  živá ozvučená hudba 4b   

  reprodukovaná hudba 2b   

 

4. kritérium: Provozní dopady akce: 

Popište plánovaný dopad akce na dlouhodobé nájemce prostor náplavek, dopad na pohyb ve veřejném 

prostoru náplavek a požadavky na služby ze strany TCP. 

Hodnotící parametry pro kritérium 4 

4)      Jak je akce provozně náročná pro Náplavku? 

a.       Omezení dlouhodobých nájemců (kobky, 
lodě) ne 10b   

  
částečně se souhlasem provozovatelů 6b   

  ano 0b   

b.       Omezení průchodnosti ne 10b   

  částečně (méně prostoru, sesednutí z 
kola apod. 6b   

  ano (vstupné) 0b   

c.       Náročnost na součinnost ze strany správy 
náplavek (ostraha, technický dozor, elektrikář, 
objednávky svozu odpadů) 

běžná náročnost 4b   

  velká náročnost 0b   
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5. kritérium: Časový rozsah akce: 

Uveďte plánovaný časový rozsah akce. 

Hodnotící parametry pro kritérium 5 

5)      Časový rozsah akce 

  jednodenní včetně stavby a bourání 10b   

  vícedenní 6b   

 MAX 90b  
 

 

 

 

 

 

  



 

 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2,  
PSČ 120 00, email@tcp-as.cz, tel: 222 013 111, fax: 222 251 814 
zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, IČO: 00409316 

 
www.tcp-as.cz 9 

 

Příloha 2 Pravidel – Situační plánek a legenda 

 

Stage    - prostor pro podium / hudební produkci 

Busking   - prostor pro busking 

Focení – prostor pro focení 

Filmový štáb – prostor pro zázemí filmového štábu 

Komunitní akce / mobiliář – prostor pro umístění městského mobiliáře a realizaci komunitních 

akcí 

- Loď 

 

Poznámky: 

1) Prostor pro hudební produkci u kobky č. 11 RN – hudební produkce povolena jen v pátek 

2) Prostor pro hudební produkci u kobky č. 4 RN – hudební produkce povolena jen v sobotu 

během farmářských trhů, reproduktory musí směřovat k Vltavě 

 

A) Dvořákovo nábřeží 

 

 

 

Busking 

Busking 
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B) Rašínovo nábřeží 1 

 
C) Rašínovo nábřeží 2 

 

 

Busking 

Film. 

štáb 

Stage – 

pouze 

pátek Focení  
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D) Rašínovo nábřeží 3 

 
E) Rašínovo nábřeží 4 

 

Stage 

– 

pouze 

trhy 
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F) Rašínovo nábřeží 5 

 
G) Hořejší nábřeží 1 

 

Stage 

– 

pouze 

trhy 

Focení  

Focení  

Busking 

Komunitní 

Busking 

Komunitní 

Film. štáb 

Focení 
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H) Hořejší nábřeží 2 

 
I) Hořejší nábřeží 3 

Busking 
Stage 

Stage - 

ponton 

Focení  Komunitní 
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Focení  

Komunitní 


