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Etapa Ia – DOKONČENO (2014–2015)
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Jak bude revitalizace postupovat?
Samotná revitalizace Karlova náměstí je rozdělena do dvou etap. 
Etapa I se týká revitalizace vnější, obvodové části náměstí. Etapa Ia, jejíž realizace skončila v březnu 2015, zahrnovala rekonstrukci 
tramvajové tratě, návazných chodníků a nástupních ostrůvků, ale i nové řešení prostranství před Novoměstskou radnicí. Druhá část 
první etapy, etapa Ib, pak zahrne revitalizaci zbývajících komunikací obvodového pláště náměstí včetně obnovení úrovňových přechodů 
na křižovatce s Resslovou ulicí. Etapa II prověřuje krajinářské řešení centrální parkové části náměstí, která je i hlavním tématem této 
výstavy. Samotný návrh parku bude zpracován týmem urbanistů a krajinářů na základě zadání, které vzejde z této koncepční studie. 
Realizace revitalizace parku je plánována na rok 2018. 

01/ Význam Karlova náměstí
Karlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství 
Prahy. Každý den slouží desetitisícům rozličných uživatelů, jde 
o významnou kulturní a krajinářskou památku evropského významu, 
která je rovněž třetím nejpoužívanějším uzlem veřejné dopravy. 

Městská část Praha 2 spolu s hlavním městem podepsaly v roce 2010 
memorandum o revitalizaci Karlova náměstí, kterým deklarovaly společný 
zájem na vzájemné spolupráci a nastínily hlavní cíle revitalizace. V říjnu 
2013 přijala Rada hlavního města Prahy usnesení, kterým zadává Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy vypracovat koncepční studii 
základních úprav Karlova náměstí. Výstava „Revitalizace Karlova 
náměstí“ předkládá veřejnosti hlavní výstupy z této koncepční studie. 

Co řeší koncepční studie?
Cílem koncepční studie je vytvořit základní koncept řešení revitalizace 

Karlova náměstí v jeho hlavních aspektech: prostorová a krajinářská 

kompozice, rozmístění hlavních funkcí, dopravní řešení a návaznost 

na okolí. Koncepční studie vychází z detailní analýzy historických 

hodnot náměstí a jeho krajinářského řešení, dendrologického průzkumu, 

z požadavků veřejnosti a z požadavků spojených s provozem nemocnice 

a polikliniky, ale i z požadavků na relaxaci a společenské, kulturní 

a obchodní využití. Koncepční studie tyto komplexní a mnohdy protichůdné 

požadavky zpracovává a reaguje na ně. Neudává finální podobu parku 

Karlova náměstí, měla by však sloužit jako ukazatel pro konečné 

urbanistické a krajinářské řešení tohoto veřejného prostranství. 

Náměstí v srdci Prahy
Karlovo náměstí zaujímá strategickou pozici uprostřed 

významných městských os. Jde zejména o historickou osu 

spojující Staré Město s Vyšehradem, která je i v současnosti 

využívaným propojením dolní části Prahy 2 se Staroměstským 

náměstím. Druhá osa je vedena po geologickém útvaru hrany 

vltavské terasy a spojuje Karlovo, Václavské a Senovážné 

náměstí. Zatímco obě tyto osy jsou využívány především 

pro pěší chůzi a jako koridory tramvajové dopravy, třetí 

osa – západo-východní spojnice magistrály a Městského 

okruhu – má dominantní využití pro individuální dopravu.

Jak se zapojit do diskuse o návrhu  
Karlova náměstí?
→  Prohlédněte si výstavu od 22. června do 17. července přímo na panelech  

na Karlově náměstí
→  Diskutujte s tvůrci koncepční studie 24. a 25. června v informačním stánku  

na Karlově náměstí
→  Posílejte své podněty a komentáře od 22. června do 15. července  

na www.iprpraha.cz/karlovonamesti 
Komentáře veřejnosti budou zpracovány v průběhu července a srpna 2015.  
Následně proběhne seminář o návrhu koncepční studie s odbornou veřejností. 
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Historické vstupy do členění Karlova náměstí

Slanečková bouda
1600–1863)

Špalíček

kaple Božího Těla 
(1300–1791)

Jez. pekárna, 
vězeňský špitál

protiletadlové kryty
protiletadlové kryty

1931 - otevření Jiráskova mostu 

HISTORICKÉ VSTUPY DO ČLENĚNÍ KARLOVA NÁMĚSTÍ

budovy uvnitř náměstí

předchozí parkové úpravy náměstí

bombový zásah

1895 - František Thomayer

parková úprava 
hraběte Chotka

1863 – I. parková 
úprava náměstí

úprava náměstí K. 
Chotkem

bombový zásah budovy uvnitř náměstípředchozí parkové úpravy náměstí

14.–18. stol. 
Náměstí, tržiště

Ortografický nárys Prahy od Jos. D. Hubera, Karlovo nám. 
s okolím ve středu náměstí Kaple božího těla, v jižní části špitál 
pro vězně, v severní části špalíček domů a slanečková bouda 
(1769)

Skladiště ryb u Novoměstské 
radnice (kolem r. 1860)

Skupina domů před kostelem 
sv. Ignáce (kolem r. 1860)

19. stol. 
První parková úprava Karlova náměstí

Prostředí původního parku na Karlově náměstí před Thomayerovou úpravou nabízelo přirozené pěší vazby  
a rozlehlou plochu vegetace přes celé náměstí
(fotografie z období 1870–1890)

Atmosféra vnitřního prostředí prvního parku na Karlově náměstí

1. pol. 19 stol. 
první úvahy o parkovém řešení KN

1. pol. 20. stol.  
Thomayerův park

1945 
Bombardování

Bombový zásah Jezuitské koleje u kostela sv. Ignáce (1945)

Zásah protiletadlových krytů způsobil obrovské ztráty  
na lidských životech (1945)

konec 20. století 
Dopravní tepna

Výstavba vestibulu metra na Karlově náměstí znamená dodnes  
významné omezení pro možnosti revitalizace parku (1984)

Výstupy z vestibulu metra byly velmi necitlivě zasazeny 
do prostoru parku, čímž došlo nejen k narušení celkové 
kompozice, ale i k odstranění povrchových přechodů (2015)

Plán návrhu Františka Thomayera (1884)

Trh na Karlově náměstí (kolem r. 1910)
Plán nové regulace Dobytčího trhu (park hraběte Chotka)

Pohled na střední části sadu s bazénem uprostřed 
(1931)

Dobový styl užívání parku 
jako promenádní korzo (1903)

Park byl lemován dvojitým stromořadím vytvářejícím příjemné 
prostředí pro pěší. Stromořadí bylo v západní části odstraněno 
spolu s budováním tramvajové trati (1903)

Bohaté vnitřní prostředí parku s exotickými rostlinami  
(kolem r. 1900)

Karlovo náměstí je jedním z největších náměstí v Evropě, které 
založil Karel IV. ve 14. století jako hlavní pražské tržiště. Pro svou 
rozlehlost nikdy reálně nesloužilo jako fungující a celistvé náměstí. 
Již od samého počátku se ocitalo na pomezí mezi parkem a náměstím. 
Dnes nikdo přesně nedokáže říci, zda jde o park, nebo o náměstí, jelikož 
jsou na něj kladeny nároky obojího. Prostranství pak jen těžko zvládá 
tuto dvojí funkci plnit. 
Od trhu po věznici
Od 14. století sloužilo náměstí převážně jako tržiště. Obchodovalo se zde nejen se 
dřevem, slanečky, ale i s dobytkem, odtud původní název Dobytčí trh. Ačkoli zde bylo 
v průběhu historie vystavěno několik budov, své půdorysné založení si zachovalo až 
do dnešní doby. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, 
ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty, zbořena byla roku 1791.  
Dále se na náměstí nacházela třeba Slanečková bouda, skupina domů zvaná „Špalíček“ 
a v jižní části náměstí také špitál pro vězně. Jižní část náměstí byla po mnoho staletí 
vnímána spíše jako neudržovaná plocha bez jasného účelu.

První parková úprava
V průběhu 19. století začaly úvahy o parkové přeměně náměstí, které trvaly bezmála 
půl století. Roku 1843 hrabě Chotek přeměnil jižní část v park. O dvacet let později byly 
zbořeny všechny budovy v ploše náměstí a i jeho severní část byla přeměněna na park. 
Tato úprava byla po dalších dvaceti letech na základě tehdejších pobytových požadavků 
zrevidována Františkem Thomayerem. Ten v roce 1884 vytvořil pomocí modelace terénu 
a přenesením principů pařížských krajinářských parků klidné a příjemné prostředí 
pro odpočinek.

Od krajinářského parku po dopravní uzel
Průběh 20. století znamenal pro park významné negativní zásahy. Prvním impulzem 
bylo dokončení Jiráskova mostu v roce 1931 ústícího do Resslovy ulice, která byla 
dlouhou dobu slepá. Náměstí tak protnula významná dopravní tepna a rozdělila jej 
na dvě poloviny. Dále park poškodila stavba protiletadlových krytů za II. světové 
války v jeho jižní části, stejně jako bombardování v roce 1945. Výstavba stanice metra 
v 80. letech spojená s odstraněním úrovňových přechodů v centrální části náměstí 
završila jeho přerod v dopravní uzel. V 90. letech 20. století proběhla částečná 
rekonstrukce severní části. Pro odpor veřejnosti však byla další přeměna zastavena. 
V roce 2008 proběhla ideová urbanisticko-architektonická soutěž, která neměla 
jasné pokračování. 

02/ Historický vývoj
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1   Špatně viditelný přechod, je třeba zlepšit bezpečnost na přechodu.  
2    Nevhodná síť cest nerespektuje cesty hlavních směrů,  

vznikají blátivé vyšlapané cesty.  
3    Bylo by dobré zastřešit průchod ze zastávky tramvaje do vstupu do metra.  

4    Parkující auta blokují chodník svým parkování, bylo by dobré je vymístit.  
5    Na přechodu projíždí auta, i když svítí chodcům zelená. 
6    Procházející si stěžují na nevyhovující propojení obou částí parků.  
7    Uživatelům parku chybí klid s lavičkami a méně auty.  

8    Cyklisté postrádají stanici pro sdílení kol.  
9    Cestujícím zde chybí přístřešek před deštěm. Doplněn v etapě IA

10    Chodci se zde cítí ohroženi při přecházení jak auty, tak i tramvají.  
11   Nevzhledná kašna působí velmi neudržovaně. 
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Máte zájem o změny současného 
stavu Karlova náměstí?

18 %
spíše  
ano

55 %
určitě

ano

13 %
spíše  

ne

2 %
nevím

12 %
určitě 

ne

Co pro vás Karlovo náměstí 
představuje?

28 %
rušnou 

dopravní 
tepnu

38 %
příjemné místo 

s dostatkem 
zeleně 

k odpočinku 
a relaxaci

11 %
velkou 

přestupní 
stanici

1 %
nevím

5 %
něco 

jiného

17 %
zanedbaný park 

s množstvím 
zanedbaných 

zákoutí

40 %
maximální 
zachování 

konceptu arch. 
Thomayera  

promenádní 
park lemovaný 
stromořadím

43 %
částečný návrat 

ke koncepci 
Karla IV.  

zvýrazněná 
funkce náměstí 

spojená s velkým 
množstvím 

zeleně

4 %
nevím

13 %
jiný

Jaký směr vývoje Karlova náměstí byste uvítal/a?
Náměstí nebo park? 
V názoru na celkový koncept Karlova náměstí 
jsou uživatelé rozděleni na dvě rovnoměrné 
skupiny. Podle jedněch má plnit roli náměstí, 
tedy být místem, kde se budou moci lidé 
shromažďovat, pořádat trhy a navštěvovat 
větší společenské akce. Druhá skupina 
uživatelů upřednostňuje v centru náměstí 
zklidněný park za účelem rekreace, pobytu na 
trávnících a promenády. Tyto dva požadavky 
se v případě jejich plné realizace v podstatě 
vzájemně vylučují. Výsledná podoba Koncepční 
studie základních úprav se však snaží v rámci 
náměstí vymezit místa, která by částečně 
uspokojila oba nároky. 

Do jaké míry se ztotožňujete s uvedeným tvrzením?

přecházení vozovek je snadné a logické

nic se neděje, prostor je nevyužitý

v prostoru Karlova náměstí je dostatek míst k občerstvení 

čekání na MHD je pohodlné

při pohybu po Karlově náměstí se jako chodec cítím bezpečně

Přestup mezi různými prostředky MHD je snadný

při přestupu na jiný dopravní prostředek se snadno orientuji

na náměstí jsou příjemná místa k posezení, odpočinku, setkávání.

V prostoru Karlova náměstí je dostatek cest pro pěší.

19 %

20 %

32 %

35 %

42 %

48 %

52 %

57 %

62 %

21 % 32 % 27 %

21 %

18 %

23 %

22 %

28 %

19 %

43 % 14 % 7 %

8 %

6%

9 %

3%

3%

20 %

12 %

12 %

9 %

8%

28 %

32 %

31 %

20 %

24 %

Bariéry pěšího pohybu
Uživatelům nejvíce vadí chybějící přechody a naopak všudypřítomná zábradlí. Přecházení vozovek hodnotí více než polovina uživatelů 
jako chaotické a nepohodlné. S tím souvisí i snížení negativních dopadů automobilové dopravy, kterou si přeje omezit 60 % dotázaných. 
Nespokojenost se týkala i špatné prostupnosti centrální části parku tedy zejména prošlapaných cest přes trávníky. 

Jak jste spokojeni se současnou podobou Karlova náměstí?

40 %
spíše 

nespokojen

31 %
spíše 

spokojen

22 %
nespokojen

6 %
velmi 

spokojen
1 %

nevím

Hodnocení současného stavu
Mezi uživateli náměstí převažuje nespokojenost 
s jeho současným stavem. Se současnou podobou 
náměstí je spokojeno jen 37 % jeho uživatelů, 
nespokojenost vyjádřilo 62 % dotázaných. Podle 
třetiny uživatelů je Karlovo náměstí zanedbaným 
parkem se spoustou nebezpečných zákoutí, 
čtvrtina ho vnímá jako rušnou dopravní tepnu. Za 
příjemné místo k relaxaci ho považuje jen 38 % 
jeho uživatelů.

V letech 2010 a 2013 provedla společnost Agora CE několik veřejných akcí, 
které měly za cíl zjistit hodnocení současného stavu Karlova náměstí 
jeho uživateli a umožnit veřejnosti podat návrhy na jeho vylepšení.

Respondenti prezentovali svoje představy o tom, jak by náměstí 
mohlo vypadat a jejich výsledky Vám nyní představujeme. Cílem této 
participační studie bylo zapracovat potřeby uživatelů do koncepční 
studie, která by měla co nejvíce reflektovat potřeby uživatelů.

4
4

4

2

2

2

Potřebné změny na Karlově náměstí

omezení autom. dopravy 

revitalizace a obnova zeleně

doplnění nových funkcí

změna celkové koncepce uspořádání

jiné

nevím

60 %

59 %

29 %

18 %

15 %

1 %

Celkový součet 
procent v grafu 
je vyšší než 100%. 
Dotázaní mohli vybrat 
i více změn najednou. 

Co si lidé přejí?
– lepší prostupnost
– více přechodů
– útulnější park
– klidnější dopravu

– více kulturních akcí
– kavárnu v parku 
–  větší a lepší dětské 

hřiště

03/ Hodnocení a potřeby uživatelů náměstí
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Koncepční studie základních úprav Karlova náměstí umocňuje hlavní hodnoty tohoto prostranství,  
jeho historickou krajinářskou kompozici i vzácnou vegetační skladbu a zároveň přináší řešení jeho 
problematického současného stavu. Prostorové řešení prosvětluje park, otevírá jej okolí a zlepšuje jeho 
prostupnost i vazby na aktivity v budovách kolem náměstí. Zlepšuje dostupnost polikliniky a nemocnice 
a jejich propojení na tramvajové zastávky. Zároveň vytváří místa, která veřejnosti chybí: prostor pro 
příležitostné trhy a další společenské a kulturní akce, bezpečné dětské hřiště a kavárnu s posezením v parku. 

Propojení a využití náměstí Současný stav Principy návrhu

Prostupnost a krajinářské řešení 
Park, který se nachází v centrální urbanistické poloze a současně 
v místě frekventovaného dopravního uzlu pěší, městské 
a automobilové dopravy, klade v současnosti na prostor složité, 
zčásti až neslučitelné nároky. 

Problém trasování cest 
Promenádní trasování cest nesplňuje současné nároky na přímá 
propojení na dopravní uzly a okolní zástavbu. 
Uživatelé tak vyšlapávají cesty skrz obvodové keře a pobytové 
trávníky. Tím narušují kompozici parku a klidový charakter vnitřních 
ploch. 

Architektonické řešení cest neodpovídá dnešnímu pěšímu zatížení 
parku a vytváří množství bariér. Ty jsou z hlediska pěšího 
a pobytového komfortu zcela nevyhovující. 

Nároky na dopravní prostupnost 
Bariérami pro pěší jsou i bezpečnostní zábradlí, parkující 
automobily a silný provoz. Dopravní požadavky (parkování, průjezd, 
průchod nebo přestup veřejné dopravy) a potřebná dostupnost do 
nemocničních zařízení jsou v rozporu s významnou krajinářskou 
hodnotou včetně ochrany vzácných vegetačních prvků.

Adaptace Thomayerova návrhu na současné potřeby
Koncepční studie zachovává krajinářskou hodnotu a obnovuje původní 
Thomayerův krajinářský návrh parku s důrazem na propojenost centrální 
části parku s hlavními uzly veřejné dopravy a frekventovanými cíli 
po obvodech náměstí. Díky doplnění povrchových přechodů přes silnici 
mezi Resslovou a Ječnou ulicí dochází k propojení obou částí parku 
a ke zlepšení celkové pěší propojenosti náměstí. 

Zároveň jsou zachovány odpočinkové plochy ve středových částech, 
které jsou doplněny o nový mobiliář a kavárnu, jež plní funkci sociální 
kontroly a posiluje jeho pobytový charakter. Nové velkoryse řešené 
dětské hřiště s dostatečným prostorem pro pobyt dětí a dospělých bude 
zbudováno v jihovýchodní části náměstí podél budov Novoměstské 
jezuitské koleje. 

Krajinářské řešení Současný stav Principy návrhu

Cenné aspekty Thomayerova návrhu
Park dle návrhu Františka Thomayera patří k významným příkladům 
městského parku konce 19. století v ČR. Promenádní park poskytuje 
klidovou oázu v centru města. Thomayer zde uplatnil své zkušenosti 
z tvorby tehdejších pařížských krajinářských parků. 

–  kompozice parku je organizována podél hlavního průhledu  
na ose spojující Hálkův a Roezlův pomník

–  terénní modelace pomocí obvodových valů vytváří příjemné 
rovinné prostředí parku, ačkoliv je ve výrazném svahu

–  keře po obvodu parku izolují okolní městský ruch a vytváří 
klidnou pobytovou oázu

–  v parku se nachází bohatá druhová struktura exotických dřevin

Principy krajinářského řešení
Nové zásahy v parku musí respektovat prostorové měřítko, výsadby 
vegetace musí být dále prověřeny krajinářským architektem 
v kontextu celkového řešení parku a respektovat kompozici parku. 

Cílem koncepční studie je skloubit historicky hodnotné provedení 
s funkčností a dopravní propojeností.

ZÁKLADNÍ HODNOTY PARKU

osový průhled
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+ 8 m
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Významné osy a pohledy náměstí
Jedním z nejhodnotnějších prvků Karlova náměstí jsou osy pohledů 
a průhledů na významné dominanty v okolí, které mají zároveň 
velký potenciál pobytového veřejného prostoru. 

Zejména jde o osu pohledu na bývalou Novoměstskou radnici 
podél východní hrany náměstí a průhled jihozápadní částí náměstí 
směrem na kostel sv. Jana Nepomuckého a Emauzy.
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Severní část – náměstí s charakterem
a prvky parku
– předprostor radnice spojený s náměstím
–  charakter náměstí se shromažďovacím 

potenciálem
–  možnost konání společenských akcí,  

trhů apod.

Střední část – reprezentativní městský park
–  společenský prostor promenádního 

charakteru s lavičkami
–  více průchozí park pro lepší napojení 

vazeb Vodičkova – metro B
– možnost společenských akcí v okolí kašny

Jižní část – krajinářský přírodní park
–  pobytové trávníky a velké zelené plochy
–  dětské hřiště v obvodovém plášti 

s kavárnou a občerstvením
–  optimalizace polohy cest pro pěší průchod 

s ohledem na pobytové plochy
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Koncepční studie Karlova náměstí vymezuje hlavní principy revitalizace, 
jako je zachování a obnova původní modulace terénu, struktura dřevin, která 
povolí propustnost a průhlednost a jejich doplnění o bylinné patro, přímé 
napojení parku na významné dominanty formou předprostorů nebo úprava 
tras stávajících cest tak, aby nedocházelo ke zkracování přes trávníky. 

Dodržování těchto principů přispěje k tomu, aby bylo Karlovo náměstí 
přívětivějším místem k pobytu a trávení volného času a zároveň snazší pro 
pohyb všech každodenních uživatelů včetně osob se sníženou pohyblivostí. 

V předprostoru radnice je navržena 
rozlehlejší zpevněná plocha se 
stromy, která umožňuje konání 
různých kulturních, společenských 
akcí či trhů, které do prostoru parku 
nepatří.

Zlepšení prostupnosti 
směrem k přechodu 
na křižovatce Odborů 
zamezí prošlapávání 
cestiček přes obvodový 
plášť parku.

Kultivace živelného parkování po 
obvodu parku zejména uvolňuje 
prostor chodníku a nevytváří 
souvislou bariéru.

Vytvoření průchodu přes obvodový 
val v jedné z hlavních pěších vazeb 
mezi stanicí metra a nemocnicí 
umožní lepší pěší vazbu v žádaném 
směru.

Větší dětské hřiště jako přirozená 
součást obvodového pláště je 
umístěno v klidném prostoru mimo 
hlavní pěší vazby a je doplněno 
o kavárnu s předzahrádkou 
umožňující posezení pro rodiče.

Vytvoření předprostoru kostela 
sv. Ignáce. Dochází k rozšíření 
pobytové plochy před kostelem, 
propojí prostor parku a vytvoří 
důstojný předprostor nástupu 
do kostela.

Doplnění povrchových přechodů 
pro chodce přes všechna ramena 
křižovatek navrátí náměstí chybějící 
propojenost a pěší vazby.

Dochází k obnovení stromořadí 
díky vymístění vozidel z prostoru 
chodníku a jejich přesunutí 
do prostoru jízdního pruhu.

Je navrhován prostor pro restaurační 
předzahrádky podél budovpro 
zvýšení aktivity v parteru.

Zřízení kavárny uvnitř parku poskyt-
ne občerstvení, místo pro společen-
ská setkání a zároveň vytváří bod 
sociální kontroly prostoru parku.

Venkovní kavárna mezi stromy ve 
vazbě na dětské hřiště i hlavní pěší 
vazbu nabídne příjemné prostředí 
mezi stromy s pohledem na kostel 
sv. Ignáce i do parku.

Obnovení trávníkové plochy v jižní 
části vytváří příjemný pobytový 
prostor k relaxaci a sportu.

Kultivace obvodového porostního 
pláště v podobě částečné redukce 
keřů, doplnění bylinné struktury 
a zkypření půdy pro stromové patro.

Úprava trasování cest pro hlavní 
pěší vazby v souladu s poptávkou 
umožňuje zachování rozlehlé plochy 
trávníku pro přirozený pobyt 
a zlepšuje pěší propojenost.

Pobytový prostor střední části 
náměstí vytvoří příležitost pro 
společenské a kulturní dění uvnitř 
parku

Volný mobiliář k sezení kdekoli 
v prostoru parku posílí interakci 
a využívání parku různými 
skupinami lidí a umožní přirozenější 
shromažďování.

Koncepční návrh

 současný stav 
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Zatímco revitalizace parku ve střední části náměstí je 
teprve ve fázi návrhu, úprava komunikací po obvodu náměstí 
již začala v rámci tzv. první etapy revitalizace. Z důvodů 
urychlení realizace byla etapa I. rozdělena na dvě části. V první 
části (etapa Ia) došlo k opravě tramvajové trati a chodníků 
dolní částí náměstí a zároveň byl upraven předprostor 
před Novoměstskou radnicí. V druhé části (etapa Ib), 
jejíž realizace začne v červenci 2015, dojde k vybudování 
úrovňových přechodů přes křižovatku s Resslovou ulicí 
a k opravě zbývajících povrchů po obvodu náměstí.

Již bylo realizováno (červenec 2014–březen 2015)

–  oprava tramvajové trati s tichým asfaltem

–  vydláždění dříve asfaltových chodníků podél tramvajové trati

–  odstranění bariér při výstupu z metra umožní vytvořit 
přechody na křižovatce Resslovy ulice a Ječné

–  díky promyšlenému sdružování ubylo 36 sloupů

–  nová sedací zídka po západní straně náměstí

Brzy začne (červen 2015–zima 2016)

–  znovuobnovení přechodů pro chodce na křižovatkách s Ječnou a Žitnou ulicí

–  nový cyklopruh v Žitné ulici vytvoří chybějící 
vazbu mezi Novým Městem a Vinohrady

–  posun parkování z chodníku do ulice, obnova stromořadí

–  pěší zóna v předprostoru kostela a jeho propojení s parkem

–  oprava povrchů chodníků a vozovek2014 2015

Doplnění zvýšeného přechodu 
před budovou Novoměstské 
radnice pro bezpečnější 
pohyb chodců a vytvoření 
předprostoru 

Zlepšení průchodu podél 
tramvajové zastávky a její 
kultivace

Vymístění vozidel z prostoru 
chodníku, jeho rozšíření pro 
chodce a následná obnova 
stromořadí

Vytvoření pěší zóny 
před kostelem sv. Ignáce 
(s průjezdem IZS a cyklistů) 
pro propojení parku a kostela

Kultivace parkování  
a doplnění cyklopruhů

Doplnění bezpečného 
cyklistického propojení v ulici 
Žitné pro vytvoření chybějící 
cyklistické vazby

Doplnění zvýšeného přechodu, 
který vytvoří bezpečné 
propojení polikliniky a parku

Doplnění průchodu podél 
výstupu z metra je přípravou 
pro nový přechod

Vymezení hrany parku pro 
zamezení procházení, sloužící 
pro sezení v tramvajové 
zastávce

Minimalizace počtu sloupů 
a jejich kultivace pro komfortní 
pěší průchod

Doplnění bezbariérových 
povrchových přechodů přes 
křižovatku Resslova

Minimalizace počtu sloupů 
a jejich kultivace pro komfortní 
pěší průchod

Doplnění zastávkového 
přístřešku na zastávce 
Novoměstská radnice

Posun tramvajové zastávky  
do polohy, která umožňuje 
přímé napojení přechodů

REALIZACE 2016

REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO

REALIZACE 2016 REALIZACE 2016 REALIZACE 2016 REALIZACE 2016

Doplnění zvýšeného přechodu 
před budovou soudu pro 
kontinuitu pěší vazby

REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO REALIZOVÁNO

REALIZACE 2015 REALIZACE 2015
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