
DOČASNÉ NÁMĚSTÍ  
AMERICKÁ & ZÁHŘEBSKÁ
Během srpna a září 2020 se křižovatka ulic Americká a Záhřebská dočasně promění. 

Čeká Vás nově místo k setkávání a odpočinku otevřené místním obyvatelům, rodinám s dětmi, okolním 
spolkům, kulturním institucím a všem aktivním sousedům. Budete se moci posadit na židle a stolky, 
přečíst si denní tisk, sníst oběd, vypít kávu, nebo pracovat. Věříme, že nově vzniklý prostor tak bude 
podporovat rezidenční charakter lokality.  

 ulymo uménavákečoen k olšoD .0202.7.12 ýretú v alatsan áretk ,icautis az emávuolmo es imleV 
při umisťování značení tak, že jsme na Vás na dočasnou změnu nestihli dopředu upozornit a vysvětlit ji.
Úzavření průjezdu náměstím je koncipováno pouze jako dočasné opatření pro prověření fungování 
dopravy v lokalitě. Chápeme, že změna může být nepohodlná, ale jinak nejsme schopni věrohodně 
zjistit, zda by mohla doprava v území fungovat jinak a o jakých scénářích je v lokalitě možné reálně 
uvažovat. Mějte prosím trpělivost.  

 
Máte-li k dočasné změně na náměstí nějaké otázky, více informací 
naleznete na webu www.iprpraha.cz/zidleaplacky 
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pražské židle (60) a stolky (15)

směr dopravy
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zachovaná parkovací stání

dočasně zrušená parkovací stání

hranice pěší zóny

květináče (20) s keři a květinami (d=60cm)

4030201050

Návrh změny dopravy
a umístění mobiliářePražské židle & plácky - Záhřebská a Americká M 1:400 / A327.2.2020

ě ř

 náměstí 
na Americké  
& Záhřebské 

 

Pro všechny, kteří v okolí 
bydlí, pracují, nebo jen 
rádi tráví čas  
na Vinohradech.

Chceme , jak bude prostor, jeho okolí fungovat, pokud upravíme jeho režim. 

V současné době je místo jen křižovatkou, kde většina plochy je vyhrazena pro auta. 
Prostor je ale tak krásný, že ho lidé rádi obývají i dnes, jen k tomu nemají dostatečný 
prostor, a tak se tísní na chodnících a v podnicích kolem. Proto jsme se rozhodli 
vyzkoušet prostorový kompromis tak, aby se na náměstí vešli jak lidé, tak auta.

Americká i Záhřebská se stanou jednosměrkami.  
V obou směrech bude možné z Americké zahnout 
pouze doleva do Záhřebské.  
(viz obrázek)

 
– Září 2020

 

IPR Praha, 
Městská část Praha 2, 
Magistrát hl. m. Prahy 




