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Gehl - vize
Magistrála – spojující městská třída
Proces:
•  Porozumění širším vztahům  

Příležitosti a výzvy
• Definování zásadních opatření  

Vytvoření výchozí koncepce  
a strategií vedoucích ke změně

Záměr:
Definování společného cíle pro území 
Vytvoření základu pro diskusi ke změnám 

Metropo-
litní plán

Magistrála 
spojující 
městská třída

Probíhající 
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přeměny 
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Manuál 
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Dopravní 
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Urbanis-
tické stu-
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veřejného 
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Vymezené území
Od Nuselského mostu k řece
• Délka 3,1 km 

•  Nachází se na okraji historického centra města 

• Území s vysokou hustotou osídlení a dopravní zátěže 

• Propojuje mnohá celoměstsky významná míst 
 Hlavní 

řešené 
území



Město vymezené opevněním

Linie opevnění tvoří hranici města

Dopravy: chodci, koně a vlaky (Masarykovo nádraží je jedno 
z nejstarších provozuschopných nádraží v Evropě)

Před rokem 1880



Město se rozrůstá za hranice opevnění
– z opevnění se stávají parky a další úseky železnice
Rodí se myšlenka obdoby vídeňské Ringstrasse, která však nikdy nebyla uskutečněna.  
Hlavní druhy dopravy: chodci, tramvaje, kola, vlaky a občas automobily.

Po roce 1880

Městské části a parky



Modernismus podporující 
automobilovou dopravu

Vzniká městská dálnice, která má chránit vnitřní město před automobilovou dopravou  
a zlepšit dopravní prostupnost.

Hlavní druhy dopravy: Oddělené systémy pro automobilovou a pro chodce a železniční dopravu

Po roce 1960



Důsledky pro podobu města

Tento přístup 
byl používán 
v mnoha městech 
ve světě!

• Rampy a přístupové cesty  
zabírají větší část území v oblastech, kde je obvyklá síť ulic;  
často v centru nebo na významných veřejných prostranstvích 

• Veřejná prostranství se mění v plochy pro parkování 
v místech, která byla pro lidi atraktivní 

•  Výstavba podchodů, nadchodů a bariér například v podobě zábradlí,  
která mají chránit chodce před automobilovou dopravou 
a zvyšovat kapacitu silnic a křižovatek

• Na semaforech mají zelenou přednostně automobily  
a upřednostňován je jednosměrný provoz,  
aby se zvýšila plynulost dopravy



Magistrála v kontextu Prahy

1992
Pod ochranou 
unesco

Praha byla Založena 
V 6. století

1357
KarlůV most

60. léta 
modernisticKé PlánoVání 
a infrastruKtura

1800

Jen 50 let  
v dlouhé 
historii Prahy !



Silné zatížení automobilovou 
dopravou je zdrojem 
znečištění a hluku

Magistrála | Analytical maps
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LEGEND

A2

Vysoká míra znečištění  má 
negativní dopad na životní 
prostředí obyvatel i na město 
pod ochranou  světového 
dědictví UNESCO

“ Magistrála (‘The Eastern 
Highway’) tvoří překážku 
územnímu rozvoje, 
koncentruje dopravu a je 
zdrojem nadměrného hluku.

“ 

Citace z pravidelné zprávy UNESCO 

Oddíl II, pondělí, 13. října 2014: http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/616.pdf



Magistrála nepříznivě působí 
na turisty a návštěvníky

M

M

M

M

Václavské nám
ěstí

Kulturní budovy Národní muzeum/Státní opera

Hotely

Zastávky veřejné dopravy

Místa dopravních nehod - lehká zranění

Místa dopravních nehod - těžká zranění

Směry dopravy na Magistrále

* Zdroje:  Dopravní nehody: Policie ČR, počty návštěvníků: výroční zprávy, doprava: TSK, veřejná doprava: ROPID

7miliónů 
náVštěVníKů 

V roce
2016*
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Komunální soužití má pozitivní vliv 
na ekonomiku



Nyní je vhodné 
přizpůsobit prostranství 
magistrály opět i lidem – 
obyvatelům Prahy a jejich 
všedním potřebám!



Názor aktérů v území
Mapování potenciálů míst

problémová místa podél Magistrály

atraktivní místa podél Magistrály

Možnosti rozvoje občanské 
vybavenosti na ostrově

Omezená dostupnost místa. 
Většina lidí si s tímto místem 
proto nic nespojuje.

Hlavní problémové území 
s výrazným dopravním 
zatížením a špatnou 
dostupností pro chodce.

Území s množstvím 
obytných domů, pracovních 
míst a dopravním uzlem, 
láká množství lidí, přestože 
prostupnost a prostředí je 
magistrálou degradováno.

“Muzejní oáza” s návazností 
na Václavské náměstí 
a Vinohrady předělené 
magistrálou.

Území s největším 
nevyužitým potenciálem 
a s výhledem na Vyšehrad 
a park Folimanka.

Problémové území - 
magistrála je zde vnímána 
jako dálnice vzhledem 
k rozvolněné zástavbě. 



ProPojení ulic
Propojení území
Navazují na méně rušná území
Zlepšení prostupnosti a dostupnosti
Více možností ve výběru typu dopravy

Prostor Pro Všechny druhy doPraVy
Přerozdělení prostoru a provozu
Snížení rychlosti automobilů na 50 km/h
Maximálně 2 jízdní pruhy pro automobily v obou směrech 
Cyklopruhy oddělené od silničního provozu

Vize pro magistrálu 
náměty získané na semináři pořádaného v březnu 2017

Identita - Magistrála

VYUŽITÍ POTENCIÁLU ROZVOJE ÚZEMÍ
Rozvoj území v blízkosti veřejné dopravy
Spolupráce města se soukromými investory
Doplnění obchodů a služeb
Nenavyšovat parkovací kapacity

ULICE PRO CHODCE
Zvýšení počtu přechodů
Přechody na všech  
směrech  křížení

rušná městsKá tŘída
Rušná promenáda s kavárnami
Budovy s aktivním parterem, obchody a kavárny  
Dobrá čitelnost území. Konzistentní charakter.
Stromořadí s možností parkování a místy pro zásobování  
Snížení nadzemních částí na úroveň ulice

VEŘEJNÉ PROSTORY PRO LIDI 
Vysoká kvalita
Ruku v ruce s mobilitou 
Dobré propojení veřejnou dopravou

Koridor Pro VeŘejnou doPraVu
Zlepšení stávající veřejné dopravy 
Posílení novou veřejnou dopravou 
Vyhrazení pruhů pro tramvaje, autobusy, taxi  
Vytvoření dobře fungujícího systém přestupů 



Dálniční charakter 
za Nuselským 
mostem
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Jednosměrné 
uspořádání v okolí 
I.P. Pavlova

Rozdělení okolo 
Muzejní oázy

Zvýšená 
úroveň  
u Hl. nádraží

Estakáda 
přes Florenc

Most přes řeku
Proměnný profil 
magistrály



Proměna magistrály  
je součástí širšího kontext

Z městsKé bariéry  
a Zatížené doPraVní tePny…

...K charaKteru městsKé tŘídy, Která 
ProPojuje lidi, městsKou VybaVenost  

a městsKé části.



Je třeba 
odvážných 
kroků  
a opatření!

ale jen KosmeticKé 
úPraVy nestačí...



ProstŘedí  
BUDOVY & PARKY

lidé  
VYUŽÍVÁNÍ & AKtiVitY

mobility  
PLYNULOSt & PŘÍStUPNOSt

Obecná témata



Prostředí
budovy & parky



Magistrála propojuje 
prostředí s různým 
charakterem 

Podél magistrály je mnoho parkových rekreačních oblastí Na magistrálu navazují jedinečná veřejná prostranství



Obtížně přístupné 
prostředí města

Nepříjemné bezprostřední okolí Národního musea a průchod přes nějObtížný je přístup k řece i přechod přes ní



Rušný provoz má ničivý dopad 
na významné stavby



Zelené, modré a hodnotné
Jak perly na šňůrce
• Parky vyprávějí příběh vývoje 

města
• Podél magistrály jsou 

umístěné významné 
historické budovy, které plní 
důležité veřejné funkce

• Řeka, Nuselské údolí 
a přilehlé městské parky 
představují hodnotná místa 
pro rekreaci
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Shrnutí
Prostředí

...ale tato růZná ProstŘedí jsou 
Velmi obtížně PŘístuPná

M

M

M

M

M

M

M

maGistrála sPojuje mnohá 
VýZnamná místa...

+ -

• Magistrála je bariérou pro přístup na mnohá místa 
a pro propojení centra města, parků a veřejných 
prostranství

• Prostředí a přilehající památky ztrácí na své 
atraktivitě díky dopravní infrastruktury a z toho 
plynoucímu zatížení dopravou a znečištěním

• Podél magistrály je velké množství historicky 
cenných budov

• Atraktivní parky, prostor řeky a významná náměstí 
lemují území, kterým magistrála prochází



TIVOLI

ØRSTEDS-
PARKEN

AM
ORPARKEN

ARSENALØEN

BASTION
PEUKLERS

ENGHAVE
PARKEN

ØSTRE ANLÆG

AMAGER FÆLLED

BOTANISK HAVE

KONGENS HAVE

ASSISTENS KIRKEGÅRD

ROSENBORG SLOTSHAVE

HOLMENS
 KIRKEGÅRD

GARNISONS
 KIRKEGÅRD

Kastellet

KLØVERMARKEN

KIRKEGÅRD

KLØVERMARKENS
IDRÆTSANLÆG

VOR 
FRELSERS

FREDERIKSBERG HAVE

DET KONGELIGE DANSKE
 HAVESELSKABS HAVE

FYENS

RAVELIN
BORNHOLMS

BASTION
PRINSENS

BASTION
PRINSESSENS

BASTION
GREVENS

BASTION
DRONNINGENS

RAVELIN

Dybbølsbro St.

Københavns
Hovedbanegård

/ Central Station Christianshavns
Metro Station

Kongens Nytorv
Metro Station

Vesterport 
Station

Carlsberg
Station

Forum Metro
Station

Sundby Station

Sydhavnen

Sjælør>

Station

Station
DR Byen

Amagerbro
Station

Østerport 
Station

Linie opevnění Kodaně
Příklad dobré praxe: Kodaň, Dánsko

Jsou připomenutím historického opevnění
Nabízejí prostor pro rekreaci obyvatel 
a souvislý zelený (bio)koridor okolo 
městského centra.

Okruh městských parků



Zvýšit kvalitu a propojit 
jednotlivá prostředí

M
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M
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M

Zdůraznit linií opevnění
• Veřejné parky a náměstí jako jednotlivé “perly na šňůrce”
• Zapojení budov do prostředí parků

Propojit veřejné budovy a veřejná prostranství
• Propojení s navazujícími veřejnými prostranstvími
• Posílení pohledů na budovy
• Zvýraznit budovu Národního muzea jako ikonu Prahy  

Doplnění vegetaci na veřejná prostranství
• Doplnění stromořadí podél Magistrály
• Zelené koridory propojující Magistrálu s okolními parky
• Doplnění mobiliáře a vegetace na veřejných 

prostranstvích



Trafalgarské náměstí v minulosti
Příklad dobré praxe: Trafalgarské náměstí v Londýně

Lemováno historickými budovami. 
(přes 170 budov je v území památkově chráněných) 
Provoz po všech stranách náměstí odděluje 
budovy od samotného náměstí.

Svázáno dopravou - 90. léta



Trafalgarské náměstí po roce 2003

Vznik nové široké platformy v předprostoru Národní 
galerie umožnilo propojení budovy s náměstím a zvýšení 
významu celého prostoru. To se projevilo i zlepšením 
celkové kvality veřejného prostoru.

Uzavření jedné strany pro dopravu

Příklad dobré praxe: Trafalgarské náměstí v Londýně

Zdroj a fotografie: http://www.fosterandpartners.com/projects/trafalgar-square-redevelopment/



Akce

Hledání rovnováhy mezi potřebami dopravy 
a chodců, mezi komunitními akcemi 
a každodenním provozem, mezi starým 
a novým.

Vyváženost aktivit

Příklad dobré praxe: Trafalgarské náměstí v Londýně



Dočasné výstavy

Volné piedestaly vytvářejí platformu pro proměnné 
výstavy a umění ve veřejném prostoru. 

Proměnlivost prostoru

Zdroje fotografií: 1. https://www.pinterest.dk/pin/324399979381448893
2. http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23448832  3. https://manpodcast.com/portfolio/no-188-easter-clips-hans-haacke/

Příklad dobré praxe: Trafalgarské náměstí v Londýně



Lidé
využívání a aktivity



Magistrála prochází  
rušnou částí města
• Vysoký počet rezidentů a pracujících 

v okolí magistrály
• Velký počet pracovních příležitostí v centru 

způsobuje, že se dojíždí velké množství lidí
• Cíle turistů a návštěvníků kulturních akcí  

jsou v centru a v přímé blízkosti magistrály
• Nemocnice, univerzita a veřejné instituce 

jsou umístěné v návaznosti na magistrály

Zdroj: Humanizace magistrály - studie ÚRM 2010

Počet pracovních příležitostí

Počet obyvatel



Přejít magistrálu je obtížné

Dlouhá doba čekání... ..a řešení s podchody.... ...způsobují, že lidé přechází bez 
ohledu na dopravní předpisy 
a vznikají tak nebezpečné situace.

Nehody s chodci 
podél magistrály

Zdroj: Policie ČR

Smrtelná nehoda

Těžká zranění

Lehká zranění

Bez zranění



Obtížné je i chodit podél magistrály

Chybějící přechody v místech, kde auta odbočují Nutnost obcházení náměstí  
I.P. Pavlova

?

Dlouhé vzdálenosti mezi přechody 
přes magistrálu



Obtížné parkování a možnosti zásobování způsobují 
komplikované situace především na chodnících.

Budovy ukazují ulici svá záda

8 9

URBANISTICKÁ ANALÝZA SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY
ÚSEK NOVÉ MESTO - VINOHRADY

obr. 14   Obchodní parter standardní a vysoké vizuální kvality

Jak již bylo uvedeno na začátku práce, výskyt a úroveň obchodního 
parteru domů je hlavním průvodním jevem živé městské ulice. Vznik 
obchodního parteru nelze při plánování přímo navrhnout, možné je 
pouze vytvářet vhodné podmínky. Komerce se objevuje v místech 
zvýšeného pohybu lidí (je tedy určitým indikátorem přítomnosti pěších). 
Zároveň rozvinutý obchodní parter láká do ulice další osoby. Oba 
fenomény se tedy dále vzájemně podporují.

Na obrázku č. 14 je zachyceno rozmístění obchodního parteru. Na 
magistrále se vyskytuje pouze částečně v okolí I. P. Pavlova, a to díky 
enormě zvýšené koncentraci lidí. Je třeba hledat způsoby, jakými lze 
rozvoj obchodního parteru podpořit, a ty následně aplikovat v prostoru 
magistrály.

Pro vznik obchodního parteru je důležitá přítomnost pěších. Ti se 
přirozeně koncentrují v okolí stanic veřejné dopravy. Srovnání na 
obrázku č. 15 znázorňuje míru korelace výskytu obchodního parteru 
a „blízkostí“ stanic MHD. Zelená barva značí vysokou míru korelace 
(tj. rozvinutý parter blízko MHD, nebo nerozvinutý parter daleko od 
MHD). Červená barva znamená nízkou míru korelace (rozvinutý parter 
daleko od MHD, nebo nerozvinutý parter blízko MHD). Z porovnání 
byla eliminována místa, kde obchodní parter fyzicky vzniknout nemůže 
buď z důvodu úplné absence domů nebo přítomnosti rozsáhlé instituce 
či historické stavby typologicky nepřipouštějící komerční parter (např. 
Národní muzeum, Vinohradské divadlo, nemocnice, univerzity). 
V obrázku je viditelná převaha korelace. Při bližším pohledu na 

neplatí. Magistrála v širším okolí uzlů veřejné dopravy i přes zvýšený 
výskyt obchodního parteru stále nedosahuje obvyklých hodnot – příčiny 
lze hledat v celkově nepříznivé situaci pro rozvoj parteru na magistrále. 
Dále Žitná ulice s návaznými úseky Štěpánské a Ve Smečkách vykazuje 
zvýšený výskyt komerce i přes relativně horší obslužnost – důvodem 
je vysoká přítomnost pěších i při absenci stanic MHD díky velmi 
dobré poloze ve struktuře ulic (významná spojnice). Třetím, obecně 
rozšířeným, případem je snížený rozvoj parteru ve vedlejších ulicích v 
okolí hlavních tříd i přes relativně krátkou vzdálenost od stanic MHD, 
z čehož plyne vcelku přirozený závěr, že k rozptylu lidí v okolí stanic 
nedochází rovnoměrně, ale převažuje rozptyl ve směru hlavních tříd. 
Jako poučení z tohoto srovnání lze vyvodit, že zejména na hlavních 
třídách je přítomnost stanic MHD, s vysokou mírou jistoty, jedním 
(avšak ne jediným) stimulem pro rozvoj obchodního parteru.

V dalším porovnání (obr. 16) je stejnou metodou posouzen vztah 
výskytu obchodního parteru a šířky chodníku. Předpokladem bylo, 
že široký chodník stimuluje rozvoj parteru. Intenzita rozvoje parteru 
byla rozdělena do pěti kategorií. Pro šířku chodníku bylo pro primární 
srovnání vymezeno devatenáct kategorií (v krocích po 0,5m).

KOMERCE V PARTERU

Z porovnání bylo zřejmé, že se zvětšující se šířkou chodníku 
jednoznačně roste také intenzita rozvoje parteru, přičemž tento růst 

porovnání míry korelace také šířka chodníku rozdělena do pěti kategorií, 
optimálně zvolených dle primárního srovnání (konkrétně v krocích „do 
1,5m – do 4,5m – do 6m – do 7,5m – nad 7,5m“). Z obrázku je patrná 
celoplošná vysoká míra korelace. Ze srovnání lze vyvodit doporučení 
pro návrh šířky chodníků na magistrále - minimálně 6m, optimálně 7,5m.

Na obrázku č. 17 je srovnán výskyt obchodního parteru s možností 
u příslušného chodníku zaparkovat. Zobrazeny jsou uliční segmenty 
s rozvinutým parterem a barevně je odlišena přítomnost parkování. 
V rámci červených odstínů (bez parkování) jsou ještě sytě červenou 
zvýrazněna místa s vysokou mírou rozvoje parteru. V tomto případě se 
předpoklad závislosti nepotvrdil. Přítomnost parkování není pro rozvoj 
parteru rozhodující. Možnost parkování zákazníků není v centrální části 
města nutná a zásobovací vozy mohou využívat stání na chodníku 
(pozn. chodníky s rozvinutým parterem bez parkování dosahují 
minimální šířky 4m bez ohledu na přítomnost stromořadí, výjimečně 
3,5m).

Dále bylo provedeno srovnání rozvoje parteru v závislosti na imisích 
(obr. 18) a hluku. Závislost v tomto případě neexistuje. Obchodní parter 
vzniká na výhodných místech bez ohledu na imisní či hlukovou situaci.

V rámci vytyčeného cíle dosáhnout na magistrále vzniku obchodního 
parteru bylo nutné posoudit, zda domy svou typologií takový rozvoj 
umožňují. Na následující straně je na obrázku č. 19 zobrazena současná 
situace. Oproti tomu obrázek č. 20 ukazuje hypotetický stav, do kterého 
se parter může rozvinout bez investičně náročných stavebních úprav 
domů. Potenciál rozvoje nabízejí jednak domy, které jsou typologicky pro 
obchodní parter určeny (pouze nyní nejsou využity), a pak především 
domy, které lze pro obchodní parter upravit jednoduchým stavebním 
zásahem – tj. prostým vybouráním parapetů oken bez nutnosti zásahu 
do stropní konstrukce či nosných stěn. Obrázek ukazuje, že potenciál 
rozvoje je v tomto ohledu poměrně vysoký.

obr. 16   Porovnání komerce se šířkou chodníků

obr. 18   Porovnání komerce s imisemi NOx

obr. 15   Porovnání komerce s dostupností MHD

obr. 17   Porovnání komerce a parkování

max

min

MÍRA KORELACE max

min

MÍRA KORELACE

parkování ANO, komerce ANO
parkování NE, komerce ANO
parkování NE, komerce ANO (ve zvýšené míře)

max

min
komerce v parteru

IMISNÍ ZÁTĚŽ

Ve většině bočních ulic jsou aktivní 
partery, magistrála tento způsob využití 
postrádá.

Aktivní partery

absence 
VaZby Parterů 

s VeŘejným
Prostran-

stVím



Nepřívětivé prostředí
pro chodce

Zábradlí Zamezení přirozených podélných směrů Stísněné prostory Omezení prostupnosti



Konstrukce dopravní infrastruktury zabírá 
hodnotné pozemky v centru města

21.000

5.000

5.600

2.500

4.500

3.500

4.000

9.600

7.200

Odhad ploch dopravní infrastruktury m2



Integrace do nové výstavby by mohla 
navždy znemožnit revitalizaci území



Shrnutí
Lidé

maGistrála ProcháZí nejžiVějšími 
částmi města, Která mají růZný 
charaKter a ZPůsob Využití...

...ale maGistrála je bariérou, 
Která brání aKtiVnímu ProPojení 
jednotliVých částí
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•  Magistrála je překážkou jak pro život , tak pro práci 
•  Nevyhovující městské prostředí odrazuje lidi od toho,  

aby chodili pěšky
•  Špatná prostupnost a nedostatek přechodů způsobuje, 

že velké množství lidí přechází bez ohledu na dopravní 
předpisy, což zvyšuje počty dopravních nehod

• Malé množství chodců podél magistrály je příčinou toho, 
že parter budov není využíván

• V území kolem magistrály bydlí a pracuje velké 
množství zájmových skupin

• Obě strany magistrály skýtají turisticky atraktivní 
destinace



Jak znovu spojit rozdělené město

Vstřícnost k obyvatelům, návštěvníkům a turistům 
•  Bezpečná a přístupná veřejná prostranství
• Zlepšení prostupnosti křižovatek
• Přehlednost prostoru a orientace v něm  

Posílení a rozvoj uzlových bodů  
s vysokou koncentrací lidí 

•  Vytváření atraktivních míst k setkání tam,  
kam již lidé chodí

• Obohacení parků a náměstí o další funkce,  
které umožní jejich oživení 
 

Potlačení deficitů v území 
• Využití možností rozvoje
• Vymezení ulice dostavbou budov
• Podpora a vytváření aktivního parteru budov 

M

M

M

M

M

M

M



Kodaň, Søndre Boulevard v minulosti

Veřejný prostor definován dopravní 
infrastrukturou. Velmi hustá zástavba 
s malými nevyhovujícími dvorky bez 
prostranství s vegetací.

Tranzitní doprava

Zdroj ilustrace: SLA landscape design office, Copenhagen

Příklad dobré praxe: Kodaň



Městská třída jako jedno z nejzelenějších 
veřejných prostranství.
Skupiny stromů dělí velká prostranství 
na menší prostory pobytového charakteru.

Nová koncepce městské třídy

Příklad dobré praxe: Kodaň

Kodaň, Søndre Boulevard dnes



Koncepce vznikla na základě nápadů 
shromážděných během seminářů za účasti 
místních obyvatel, kteří definovali své potřeby 
a zvyky.

Participace s občany

Komunitní soužití
Příklad dobré praxe: Kodaň, Søndre Boulevard



Spojení sportovních, herních  
a pobytových činností.
Uživatelé jsou většinou místní, avšak zváni 
jsou všichni.

Aktivní využití prostoru

Hry
Příklad dobré praxe: Kodaň, Søndre Boulevard

Zdroje fotografií: 1. http://www.uno.dk/radgivning/inspiration-til-boldanlaeg/referencer/boldbure
2. http://bornibyen.dk/aarhus/places/4005-soender-boulevard-legeplads 3. http://www.visitcopenhagen.dk/da/copenhagen/soender-
boulevard-gdk705372



Mobilita
plynulost a přístupnost



Magistrála má charakter dálnice

[zdroj: IPR Praha 2016]

v provozu

tunelové úseky v provozu

stavby v návrhu ÚPD

tunel. stavby v návrhu ÚPD

stavby ve výhledu ÚPD

ostatní vybrané komunikace - stav

• Nájezdové rampy
• Dopravní značení a reklamní plochy velkých rozměrů
• Svodidla mezi pruhy
• Minimální počet světelných křižovatek
• Ale není to dálnice!



Parkování podél magistrály v blízkosti Muzejní oázy

Možnost parkování přitahují 
vozidla do centra města

Parkování pod magistrálou u Hlavního nádraží

VýStAVBA PARKOVAcÍch DOmů A gARÁŽOVých StÁNÍ 
POšKOzUje ARcheOLOgicKé LOKALitY.  
VjezDY DO PODzemNÍch PARKOVišť mAjÍ NegAtiVNÍ 
DOPAD NA VeŘejNÁ PROStRANStVÍ.
Citace ze zprávy UNESCO

“ 

657P
460P

330P
166P

115P

80P

100P

115P

122P



Jednosměrné uspořádání 
komunikace má různé důvody

Praha - Síť jednosměrných ulic

Restaurant BakeryFruit n veg CoffeeRestaurantRestaurant

30

20

10

50

40

Perth streets were once a 
successfully shared space between 

many different types of traf
c - 
trams, bikes, cars and pedestrians.

ONCE A SHARED SPACE A LOVE AFFAIR WITH THE CAR ORIGIN OF ONE WAY PLANNING

Two way streets slow traf�c by 
discouraging high-speed, 

high-volume through traf�c.

Slower traf�c gives more priority 
to pedestrians and improves the 

quality of their experience.

More people on our city streets 
contributes to enhanced vitality, 
improved liveability and higher 

levels of economic activity.

SLOWER TRAFFIC WITH TWO WAY STREETS IN AM 
PEAK FROM TRANSPORT MODEL OF CBD

SLOWER TRAFFIC WITH TWO WAY STREETS IN PM 
PEAK FROM TRANSPORT MODEL OF CBD
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AVERAGE VEHICLE SPEED DURING PEAK PERIODS (IN KM/H) PEDESTRIAN COLLISIONS 
Chances of survival decrease 

rapidly above 30 km/h.

Coffee Coffee

Economic and population boom, 
suburban expansion and increased 

affordability of the motor vehicle 
leads to a huge spike in car use.

The dominance of the private car 
in�uences planning that prioritises 

vehicular movement over 
pedestrians and cyclists. As a result, 

Perth city streets are converted to 
one way during the 1970s. 

SLOWER TRAFFIC FRIENDLIER FOR 
PEDESTRIANS

CREATES PEOPLE 
ORIENTATED STREETS

TWO WAY

2 2 2 1 4 KM

ONE WAY

2 6 3 7 4 KM

TWO WAY SYSTEMS ENCOURAGE SUSTAINABLE TRANSPORT CHOICES 

EASIER TO FIND 
YOUR WAY AROUND

A TWO WAY SYSTEM 
DECREASES THE AVERAGE 

DRIVING DISTANCE BETWEEN 
ORIGIN AND DESTINATION

N

S

EW

N

S

EW

PUBLIC TRANSPORT CYCLING WALKING

2 2 7 9 1
TWO WAY

KM

2 4 7 0 8
ONE WAY

KM

AM

PROVIDES MORE 
ROUTE CHOICES

DECREASES UNNECESSARY 
CIRCLING TRIPS

THE ADVANTAGE OF TWO WAY FOR GETTING FROM A TO B

REDUCTION IN TOTAL DISTANCE 
TRAVELLED DURING AM PEAK HOUR 
FROM TRANSPORT MODEL OF CBD 

REDUCTION IN TOTAL DISTANCE 
TRAVELLED DURING PM PEAK HOUR 
FROM TRANSPORT MODEL OF CBD 

PM

ONE WAY SYSTEM

TWO WAY SYSTEM

B

A

B

A

Slower car speeds provide a 
SAFER ENVIRONMENT for 
cyclists and pedestrians.

Allows BUSES TO DEPART AND 
RETURN ON THE SAME STREET, which 

is more convenient and logical.

Two way cycle networks are 
EASIER TO NAVIGATE and encourage 
the building of cycling infrastructure.

ONLY ROUTE OPTION

ROUTE OPTION 1 ROUTE OPTION 2

A PDF and accessible version of this document can be viewed and downloaded 
from the City of Perth website or by calling +61 8 9461 3156

© City of Perth 2014

STATISTICS
Two Way Road Network Paramics Model, Final Report, SKM 2010

Towards Zero Road Safety Strategy, State Government of Western Australia 2009

Případová studie z australského Perthu: 
jednosměrné VoZoVKy ZVyšují hustotu 
a PodPorují Vyšší rychlost doPraVního ProVoZu

https://www.perth.wa.gov.au/sites/default/files/Two%20Way%20Streets%20Infographic_WEB_0.pdf

Jednosměrný 
provoz 
v městském 
centru: kvůli 
nedostatku 
místa nebo 
kvůli omezení 
dopravního 
provozu

Jednosměrný 
provoz kvůli 
omezení průjezdu 
a vytvoření 
prostoru pro 
parkování

Jednosměrný 
provoz 
na magistrále: 
zvýšení 
plynulosti 
silničního provozu 
a snadnější řazení 
napříč jízdními 
pruhy



Preference automobilové dopravy 
nutí lidi k užívání podchodů

...a nepřístupná schodiště.Tmavé, nebezpečné, nepříjemné podchody...

8 přechodů

17 podchodů

1 O nadchodů

65 % 
ProPojení

PŘes 
maGistrálu
je Řešeno
Podchody



Omezené možnosti výběru způsobu dopravy 

Prostředí pro chodce je v oblasti magistrály špatně 
přístupné a pro lidi neatraktivní...

...tudíž větší množství lidí využívá pro cestování na krátké 
vzdálenosti metro. Důsledkem je přetížený systém metra, 
které je koncipované pro cestování na střední a dlouhé 
vzdálenosti.

Počet lidí cestujících metrem jen jednu 
stanici.
Zdroj: ROPID
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Short metro trips (1 station lenght)
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Muzeum

Florenc
Křižíkova

Vltavská

Náměstí Míru

Staroměstská

I. P. Pavlova

Vyšehrad

Národní třída

Můstek

Hlavní nádraží

Karlovo náměstí

Náměstí Republiky

omeZená  
Pěší 

ProstuPnost, 
nutí nadměrně 
VyužíVat metro 



šPatná PŘístuPnost jiným doPraVním ProstŘedKem 
než-li automobilem

!P+R

!P+R

!P+R

!P+R

!P+R
!P+R

!P+R

!P+R

!P+R

!P+R

!P+R!P+R
!P+R
!P+R

!P+R!P+R

< 5%

5-10 %

10-15 %

15-20 %

20-25 %

25-30 %

30-35 %

35-40 %

40-45 %

45-50 %

50-55 %

55-60 %

60-65 %

65-70 %

70-75 %

75-80 %

80-85 %

85-90 %

90-95 %

> 95 %

metro lines

!P+R P+R facilities

[The share of public transport in administrative units]

Zdroj: UAP 2016, https://files.lsecities.net/files/2013/10/city-transformations-newspaper_en.pdf

Uživatelé magistrály jsou zpravidla z okrajových částí 
města, kde je špatná dostupnost veřejné dopravy.

chybí 
možnost 

Volby 
doPraVního 
ProstŘedKu. Zvýšení

kapacity 

Vyhrazený jízdní pruh pro 
autobusy může 

až 70x zvýšit počet 
přepravených cestujících  

oproti automobilu
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tram. ZastáVKa

tram. ZastáVKa

tram. ZastáVKa

metro

tram. ZastáVKa

autobus  
na letiště 
2336

tram. ZastáVKa

94.558
13.572

27.000

Centrální uzel 
veřejné dopravy

42.960Více než

400.000 lidí 
VyužíVá Každý den 
V úZemí želeZniční 

a autobusoVá 
nádraží, a ZastáVKy 
městsKé hromadné  

doPraVy 78.000  
lidí Projde  

Každý den dVeŘmi  
hlaVního  
nádraží 59.991

metro 

21.214

28.587

metro

63.435

masaryKoVo  
nádraží

hlaVní nádraží
76.125

 22.488

19.626

Počet cestujících za den

autobusoVé 
nádraží



Jednotlivé druhy dopravy se sčítají

=+ +P
P

P

P
P
P

P

P

P

P
P

P

P
P
P

P

P

P

P
P

P

P
P
P

P

P

P

P
P

P

P
P
P

P

P

P

40.800

49.000

128.683

39.520

14.500

9.170

1.767

1.773

385

5.650

3.633
68.800

78.500

75.600

72.500

71.400

69.400

72.500

86.000

88.900
181.700

157.600

27.600

114.800

Vysoký počet chodců 
(počítáno na vybraných 
stanovištích)

Vysoký počet cestujících  
ve veřejné dopravě

Vysoký počet automobilů rušné a ProblémoVé oblasti 
s vysokou koncentrací všech druhů dopravy  
a rozdílných potřeb jednotlivých uživatelů.

oblast I.P. Pavlova

Nusle

Muzejní oáza

oblast Hlavního nádraží

Florenc/Těšnov

ostrov Štvanice 



Dopravní provoz na magistrále je pouze z malé části tranzitní

City Center

City Center

City Center

A

A

B

22%

26%

52%

Průzkum zdrojů a cílů automobilové dopravy, Zdroj:  http://www.tsk-praha.cz, Ing. Miroslav Kadlec, +420 257 015 168

Silniční provoz lze omezit 
dokončením systému  
silničních okruhů

Silniční provoz lze omezit 
nabídkou komplexnější sítě 
veřejné dopravy

Silniční provoz lze omezit 
nabídkou bezpečné, přístupné 
a prostupné sítě stezek pro  
chodce a cyklisty

City Center

City Center

City Center

A

A

B

City Center

City Center

City Center

A

A

B



maGistrála je důležitou sPojnicí, 
Která je dobŘe PŘístuPná 
automobilem i metrem...

...aVšaK ulice PŘedstaVuje PŘeKážKu 
Pro jiné tyPy doPraVy - tramVaje, 
autobusy, chodce a cyKlisty

Shrnutí
Mobilita
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•  Pouze 22 % dopravního provozu je tranzitní; většina 
osob cestujících po magistrále míří do centra města

• Jednosměrný provoz umožňuje vyšší rychlost 
provozu a umocňuje výši dopravního zatížení.

•  Parkování v centra města zabírá atraktivní prostory

• • 80 % osob dojíždějících do zaměstnání využívá 
veřejné dopravy 

• Přítomnost chodců vytváří základ pro vznik živého 
městského prostředí



Zajistit možnost výběru 
druhu dopravy
Umožnění aktivních druhů dopravy

• Zvýšení počtu přechodů pro chodce
• Prodloužení času na přecházení
• Navazující cesty bez nutnosti obcházení
• Odstranění podchodů a nahrazením úrovňovým přechody 

Doplnit systém veřejné dopravy 
• Propojení městských částí více druhy povrchové  

veřejné dopravy
• Sdílené pruhy autobusy a tramvajemi
• Vytváření parkoviště P+R na konečných stanicích metra
• Přestupní uzly - zjednodušení přestupů 

Omezit automobilovou dopravu v centru města
• Zlepšení přístupů a přestupů mezi typy veřejné dopravy
• Vytvoření obousměrného provozu
• Optimalizace řízení světelných křižovatek
• Proměnné krajní pruhy pro zásobovací, parkování 

a odbočování
• Omezit  počet parkovacích stání v centru
• Vytváření parkoviště P+R podél městského okruhu

M
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M



Příklad dobré praxe: Vídeň, Ringstrasse, Rakousko

Vídeňská Ringstrasse - linie opevnění



Příklad dobré praxe: Vídeň, Ringstrasse, Rakousko

Zelený pás městem

Park v místě původního opevnění definuje 
charakter a identitu bulváru a připomíná 
historickou stopu místa.

Rozpoznatelná linie zeleně



Příklad dobré praxe: Vídeň, Ringstrasse, Rakousko

Spojnice významných míst ve městě



Bulvár s veřejnou  
dopravou

Příklad dobré praxe: Vídeň, Ringstrasse, Rakousko

Kvalitní povrchová doprava
Povrchová veřejná doprava je důležitá pro 
propojení města a vytváří živý charakter ulice.



Pěší a cyklistická
doprava

Příklad dobré praxe: Vídeň, Ringstrasse, Rakousko

Souvislá síť 
Bulvár je plnohodnotnou součástí městské 
sítě pěších cest a cyklostezek, který umožňuje 
aktivní druh dopravy po městě.



Tři zásadní principy opatření

ProPojit VýZnamná 
místa a PodPoŘit 
jejich hodnotu

VytVoŘit místa 
a Prostory, Které budou

atraKtiVní Pro lidi

ZlePšit KValitu 
a možnosti Volby tyPu 
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Shrnutí
Charakter a způsoby řešení

Stromořadí
podél magistrály

Více
vegetace

Zelené pásy
propojující parky

Snadný přístup
k řece

Parky v místě
původního opevnění

Čitelný charakter 
místa

Orientační
systém

Využití rozvojového 
potenciálu

Oživit veřejná 
prostranství

Aktivní
parter budov

Doplnit chodníky
podél ulic

Přechody pro 
chodce na všech 
stranách křižovatek

Vytvořit 
cykloopatření

Vyhrazené
pruhy pro 
autobusy na
magistrále



Svébytné řešení Goods Line,
UTS Sydney

Příklad dobré praxe: UTS Sydney, Austrálie

K posílení vlastního charakteru a k podpoře 
orientace v místě lze využít prvků mobiliáře 
a materiálového řešení. Každé místo se tak 
v rámci celku stane jedinečným.

Výrazné prvky návrhu

Zdroj fotografie: http://inhabitat.com/abandoned-railway-line-becomes-a-thriving-elevated-park-in-sydney/the-goods-line-by-aspect-studios-9



Komunitní aktivity

Různé možnosti využití napomáhají 
k aktivaci veřejných prostranství.

Venkovní pracovny  
a místa setkávání

Příklad dobré praxe: UTS Sydney, Austrálie



Orientační systém

Dobře navržený systém značení usnadňuje 
orientaci v místě a v navazující  
struktuře města. 

Jednotný informační systém

Příklad dobré praxe: UTS Sydney, Austrálie



Přístup k řešení vázaný na kontext místa

ostroV štVanice

florenc

oblast i.P. PaVloVa

muZejní oáZa

oblast hlaVního nádraží



Hlávkův most přes Vltavu
Potenciál a výzvy dneška

Od Florence chybí pěší návaznost 
k nábřeží a ostrovu, kde by nebyla 
nutnost překonávat bariéry. 

Obtížný přístup na most z pobřežní 
promenády

Parkoviště zabírají hodnotné 
plochy podél nábřežní promenády 
a znemožňují přístup.

Relativně malý počet chodců 
na mostě s velkým potenciálem pro 
cyklisty

1.640
1.808

1.993
844

68
.8

00 tramVajoVá 
ZastáVKa 
2.665

Snížení rychlosti umožní zlepšení přístupnosti 
a využití pro všechny typy dopravy

Stávající tramvajová zastávka 
a přechod na ostrově

Štvanice umožňuje rekreační 
a sportovní vyžití v prostředí 
obklopeném vegetací

M

P
68.000 aut 
= 4 Pruhy, 

tramVajoVá 
trať, chodníKy, 

cyKlosteZKy  
V Každém 

směru
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Hlávkův most přes Vltavu
vize budoucnosti

Prostředí

Lidé

Mobilita

T

T

T

Parky podél řeky 
a ostrov Štvanice 
jsou vzájemně 
propojené 
a zvelebené

Zlepšení charakteru 
tramvajové zastávky 
na ostrově a více 
možností přístupu 
chodců a průjezdu 
cyklistů

Nová kulturní 
a sportovní zařízení 
na ostrově přitahují 
návštěvníky 
z celého města. 
Veřejné budovy 
navazují na veřejná 
prostranství

Sauna a
plavání otužilců?

Loděnice 
a vodácký klub

Místa
k odpočinku

Bežecké
trasy

Festivaly 
a sportovní akce

Tramvajová 
zastávka

Navazující 
cyklostezky

Nábřežní 
promenáda

Veřejný plavecký 
bazén - krytý 
i venkovní

Sportovní
zázemí

Vyhlídka

Aktivní partery domů
Chodníky 
Tramvajové linky
Cyklostezky
Autobusové linky
Rozvojová území
Stromořadí
Nová cílová místa
Veřejné budovy
Veřejná prostranství



Hlávkův most přes Vltavu
dnes



Krátkodobá opatření:
• Zlepšení stavu chodníků
• Vytvoření vyhrazeného pruhu 

pro cyklisty na obou stranách 
mostu

• Zlepšení vzhledu nábřežní 
promenády – přístup a mobiliář

Hlávkův most přes Vltavu
zítra; příjemný pro chodce  
i pro cyklisty



ostrov Štvanice
dnes



Dlouhodobá opatření:
• Definování Štvanice s ohledem 

na pobytové, kulturním 
a sportovní využívání

• Zlepšení intervalů 
na semaforech a zvýšení 
pohodlí přechodu přes 
magistrálu

ostrov Štvanice
vize: Atraktivní rekreační oblast



• Každý den se na Florenci pohybuje velké množství lidí 
(příjezd na nádraží, obyvatelé, lidé docházející do práce 
nebo za kulturou)

• Místa s velkým potenciálem rozvoje jsou dnes využita 
jako nájezdy, parkoviště a volné proluky

• Nová cílová kulturní místa (Muzeum železnice, Mucha,...)
• Chybějící propojení ve východo-západním směru
• Chybějící podélná prostupnost podél magistrály
• Obtížné možnosti přestupu mezi dopravními prostředky

Florenc
Potenciál a výzvy dneška
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Současná úroveň estakády
Nutná výška přemostění a ramp pro 
překonání železnice

Počet chodců/cestujících za den

PEstakáda je s ohledem na svůj účel, tj. 
přemostění kolejiště, zbytečně vysoká a dlouhá.

Metro 

94.558
Tram. zastávka 

13.573

Autobusové
nádraží

27.000

Tram. zastávka 

1.525
Tram. zastávka 

19.620

Místa počítání chodců

Chybějící propojení pro chodce

Chybějící přechody pro chodce

Zastávka veřejné dopravy

Veřejná budova

Rozvojové území
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Florenc 
vize budoucnosti
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Prostředí

Lidé

Mobilita

“Barevný park 
stromů”

Autobusové 
nádraží

Posílení propojení metra  
a autobusového nádraží 
pro chodce

Muzeum  
hl. m. Prahy

Stromořadí
v ulici

Herní prvky

Hudební
platforma

Umění ve veřejném 
prostoru

Vodní prvek

Venkovní 
promítání filmů

Mucha muzeum?

Sdílený prostor

Průběžné 
chodníky

Městský bulvár

Aktivní partery domů
Chodníky 
Tramvajové linky
Cyklostezky
Autobusové linky
Rozvojová území
Stromořadí
Nová cílová místa
Veřejné budovy
Veřejná prostranství

Florenc je park 
městského charakteru 
s přiléhajícími 
budovami kulturního 
využití.

Magistrála je 
propojena s okolními 
ulicemi úrovňovými 
křižovatkami. 
Propojení stávajícího 
autobusového 
a železničního nádraží.

Nedostatečné využití 
území je nahrazeno 
výstavbou se 
smíšenou funkcí, 
která propojuje dnes 
rozdělenou lokalitu.



Florenc
dnes



Krátkodobá opatření:
• Zlepšení možností sezení
• Umění na stěnách estakády
• Odstranění reklamních billboardů

Florenc
zítra; příjemný park v centru



Florenc 
dnes



Florenc 
vize; Městský bulvár v roce 2040?

Možná dlouhodobá opatření:
•  Zvážit možnost odstranění 

estakády (po dokončení 
městského okruhu)

• Přeměnit magistrálu v městskou 
třídu napříč parkem

• Vybudování přechodů ve všech 
směrech

 
jedna 

Z možností 
Řešení 

K disKusi 
a oVěŘení. 



M
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oblast Hlavního nádraží
Potenciál a výzvy dneška

75.600
automobilů

4.600 chodců

• Turisté, jedoucí do centra z letiště vystupují přímo na magistrále, 
uprostřed rušné ulice 

•  Absence intuitivní cesty do centra vyústí v dezorientaci v prostoru
• Komplikovaná návaznost Masarykova nádraží a hlavního nádraží
• Pohyb chodců komplikuje nepřímočarost cest 
• Víceúrovňové řešení vytváří nesrozumitelné území

Terén parku omezuje průhled a přístup 
do města.

Nedostatek bezbariérových řešení 
komplikuje pohyb cestujícím se 
zavazadly. 

Silniční nájezdy a parkoviště snižují 
orientaci v území.

Turisté přijíždějící do Prahy vidí jako 
první magistrálu. 

78.000chodců



S

T

T

M

oblast Hlavního nádraží
vize budoucnosti

Parkový prostor 
pro rodiče s dětmi

Skatepark 
s půjčovnou

Autobusové nádraží

Káva 
s sebou

Něco 
k zakousnutí!

Prostor pod magistrálou
s obchody a kulturními akcemi

Vazba na  
staré město

Parkování kol

Jen 5 minut chůze 
na Staroměstské 
náměstí!

Vítejte  
v Praze!

Vítejte  
v Praze!

Rozvojové území!

Sdílený prostor

Vedení 
tramvajové trati 
bude upřesněno

Prostředí

Lidé

Mobilita

Zpřehlednit 
a zatraktivnit prostor 
odstraněním křovin 
a podpořit volnou 
průchodnost.

Dobrá návaznost 
na zbytek města. 
Jednoduché 
možnosti přestupů 
mezi veřejnou 
dopravou. Snadný 
přístup chodců 
a cyklistů.

Vymezení zón aktivit
Jednotlivé prvky 
komunikují navzájem 
- park, město, 
stanice, lidé
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Aktivní partery domů
Chodníky 
Tramvajové linky
Cyklostezky
Autobusové linky
Rozvojová území
Stromořadí
Nová cílová místa
Veřejné budovy
Veřejná prostranství



oblast Hlavního nádraží
dnes



oblast Hlavního nádraží
zítra

Krátkodobá opatření:
• Umožnit příjezd foodtruckům  

pro oživení předprostoru
• Odstranit křoviny a zlepšit správu
• Doplnit a opravit místa k sezení



oblast Hlavního nádraží
vize; “Vítejte v Praze”

Střednědobá opatření:
•  Zlepšit vzhled průčelí nádraží 

a zpřehlednit jeho předprostor 
• Implementace výtahů 

a eskalátorů pro snazší pohyb 
se zavazadly

• Propojit náměstí a park 
před nádražím s návazností 
na centrum města

•  Parkoviště pod magistrálou 
přeměnit například 
na obchodní nebo kulturní 
centrum



oblast Hlavního nádraží
dnes



Dlouhodobá opatření:
•  Rozšířit prostranství před budovou 

nádraží
• Vybudovat přímý průchod k nové 

autobusové zastávce na horní ploše 
nádražní budovy

• Doplnit stromořadí podél magistrály

oblast Hlavního nádraží
vize; přívětivý předprostor



Muzejní oáza
Potenciál a výzvy dneška

Magistrála je vnímána jako dálnice, kterou nelze přejít.

Špatná přístupnost a propojenost cílových míst  
obyvatel a návštěvníků.

Přístup do Státní opery je řešen 
soustavou ramp a schodišť, které 
vedou do podchodů.
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Zdroje: Ročenka dopravy Praha 2015, TSK Praha, ÚDI
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Nucený pohyb chodců územím / Dopravní nehody s chodci

V rámci Muzejní oázy a v jejím okolí se každý den nachází velké množství chodců.
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Muzejní oáza
vize budoucnosti

Platforma
pro umění

Hradební park

Venkovní scéna pro 
malá představení

Nové náměstí

Nově definovaný 
předprostor/náměstí muzea

Zahradní 
kavárna

Zklidněná ulice

Proměna 
parkovacího domu

Dočasné skateparky 
v podzemních prostorech

Sdílený prostor

2 jízdní pruhy 
v každém směru

Vyhrazené jízdní 
pruhy pro autobusy 
a cyklisty

Prostředí

Lidé

Mobilita

Historické budovy 
v městském parku.
Zvýšení kvality, 
pobytového 
charakteru 
a doplnění 
vybavenosti

Automobilová 
doprava je vedena 
Legerovou ulicí. 
Sokolskou ulici 
využívají přednostně 
cyklisté a autobusy.

Přímá návaznost 
Muzejní oázy 
a centra města.
Provázání budov 
a jejich předprostorů.
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Aktivní partery domů
Chodníky 
Tramvajové linky
Cyklostezky
Autobusové linky
Rozvojová území
Stromořadí
Nová cílová místa
Veřejné budovy
Veřejná prostranství



Muzejní oáza
dnes



Muzejní oáza
zítra; oživit předprostor  
a propojit jej s náměstím

Krátkodobá opatření:
• Využití předprostoru Muzea 

a přilehlých parků k venkovním 
výstavám

• Vybudovat velkorysé a přímé 
přechody mezi městem 
a Muzejní oázou



Muzejní oáza
dnes



Muzejní oáza
vize: jako na ‘Trafalgarském náměstí’

Dlouhodobá opatření:
• Rekonstruovat Václavské 

náměstí a více propojit 
s Muzejní oázou

• Zavést na náměstí povrchovou 
veřejnou dopravu  
(autobus/tramvaj)



náměstí I.P. Pavlova
Potenciál a výzvy dneška
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52.966m
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171.613

48.706 (6 stanovišť počítání)
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doPraVní 
Prostor
Prostor je vyhrazený 
dopravě - není 
vnímán jako veřejné 
prostranství

obcháZení
Chodci podél 
magistrály musí 
cestou sestoupit 
do stanice metra nebo 
místa obcházet.

nebeZPečnost
Největší koncentrace 
nehod s chodci podél 
magistrály

PouZe

1/5 
náměstí
je Pro
chodce

Cestující veřejnou 
dopravou a řidiči jsou 
také chodci!
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M

území okolo I.P. Pavlova
vize budoucnosti

Zlepšení průjezdu 
tramvají

Proměna náměstí 
I.P. Pavlova

Zlepšení kvality  
a pobytovosti parku

Stromořadí
v ulicích

Stromořadí
v ulicích

Zelené vnitrobloky

Aktivní parter

“Zelené propojení”  
k univerzitě  
a nemocnici

PřechodyZklidněná ulice

Prostředí

Lidé

Mobilita

Parky v okolí jsou 
vzájemně propojeny 
s magistrálou 
a parčíky podél ní.

Ulice Sokolská 
určena primárně pro 
autobusy a cyklisty, 
automobilová 
doprava v ulici 
Legerova.

Náměstí I. P. Pavlova 
jako místo setkávání. 
Aktivní parter domů 
stojících podél 
magistrály vytváří 
živější čtvrť.

T
M

Aktivní partery domů
Chodníky 
Tramvajové linky
Cyklostezky
Autobusové linky
Rozvojová území
Stromořadí
Nová cílová místa
Veřejné budovy
Veřejná prostranství



náměstí I.P. Pavlova
dnes



Krátkodobá opatření:
• Odstranění bočních parkování 

a propojení ploch náměstí
• Vytvoření dočasného mobiliáře, 

který napomůže oživení 
prostoru a zvýší pobytový 
charakter náměstí

•  Zlepšit značení v území

náměstí I.P. Pavlova
Zítra; navázat na stávající
aktivity v prostoru



náměstí I.P. Pavlova
vize: vytvořit  
zelené náměstí

Dlouhodobá opatření:
• Vysadit na náměstí stromy
• Doplnit další možnosti sezení 

a možnosti k vytvoření 
předzahrádek

• Doplnit přechody ve všech 
směrech

• Upravit charakter tramvajové 
tratě

• Zlepšit orientační systém 
a možnosti přestupu mezi 
různými druhy veřejné 
dopravy



Malé projekty okamžitých 
změn mohou přinést velké 
změny již zítra.  
Na nákladnější a rozsáhlejší 
změny je čas později.!



Jak spořádat celého slona?

...po malých
soustech



Začít je třeba dočasnými projekty s rychlými úspěchy

úsPěch! úsPěch!



Magistrála

• Vybudování více přechodů pro 
chodce

• Zajistit více možností k sezení
• Usnadnit orientaci  

a zlepšit značení
• Prodloužit čas na přechodech 

pro chodce
• Snížení povolené rychlosti

Městské části

• Autobusová linka  
mezi Prahou 2 a Prahou 4

• Odstranění plotů na Praze 4

Místa

• Oživit prostranství před 
Národním muzeem jeho 
využíváním k pořádání 
kulturních aktivit a výstav

• Z náměstí I.P. Pavlova učinit 
skutečné náměstí – zrušit 
parkovací místa 

• Zlepšit pěší spojení s nádražími
• Revitalizovat předprostory 

Hlavního nádraží  
(Vrchlického sady)

• Vypracovat regulace zástavby 
v okolí Florence

Otevřená scéna I.P. Pavlova, srpen 2013 (foto: 
CCEA MOBA)

Rychlá řešení (2017-2020)
příklady; zlepšení prostředí pro chodce  
bez zasahování do dopravní kapacity



Magistrála

• Vytvořit souvislé chodníky 
a stezky pro cyklisty

• Zavést další povrchovou 
veřejnou dopravu 
na Magistrále jako doplnění 
systému metra

• Propojit a zlepšit kvalitu 
a pobytovost jednotlivých 
parků podél magistrály 
(Vltava, Štvanice, areál 
nemocnice, Nuselské údolí, ...)

• Vysadit stromořadí podél ulic
• Reorganizovat parkování podél 

magistrály

Městské části

• Zvelebit a zpřístupnit Muzejní 
oázu

• Prověřit další možnosti rozvoje 
podél magistrály

Místa 

• Vytvoření povrchového 
propojení pro pěší mezi 
Vinohradskou třídou 
a Václavským náměstím

• Usměrnit většinu dopravu 
do Legerovy ulice a zavést 
obousměrný provoz

• Proměnit partery domů 
v Sokolské a Legerově 
na provozovny, obchody, 
kavárny...

Střednědobé cíle (2020 - 2040)
například...



Dlouhodobé cíle (2040 - )
co by se mohlo změnit...

Magistrála

• Zvážit možnosti rozsáhlých 
změn v uspořádání ulic 
(úprava estakády, reorganizace 
dopravního provozu atd.)

• Odstranění systému podchodů

Městské části

• Dobudování soustavy silničních 
okruhů, umožní reorganizovat 
síť ulic v městském centru 

Místa

• V oblasti kolem Hlavního 
nádraží vytvořit nová veřejná 
prostranství, autobusové 
zastávky a zlepšit přístupnost

•  Vybudovat park na Florenci, 
který by se měl stát zeleným 
veřejným parkem na místě 
bývalého opevnění



Jaké jsou přínosy pro ekonomiku? 

• Zvýšení ceny nemovitostí podél magistrály
• Nové pozemky s plánovanou výstavbou umožňují 

financovat zvyšování kvality veřejných prostorů
• Zvýšení atraktivity území pro investice, místní 

obyvatele a turisty
•  Snížení nákladů na zdravotnictví díky aktivní mobilitě

€



Jaké jsou přínosy proměny? 

Veřejná doprava
• Vyšší kapacita - efektivní 

způsob přepravy velkého 
množství lidí

• Autobusy umožňují vytvoření 
husté sítě stanic

• udržitelný způsob dopravy

Cyklisté
• Zdravý a spolehlivý způsob 

dopravy na střední vzdálenosti

Automobily
• Odstranění zbytečných 

cest po magistrále umožní 
zlepšení plynulejší dopravu

Chodci
• Aktivní a zdravý životní styl
• Oživují veřejný prostor
• Bezpečnější prostředí






