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Koncepční studie  
ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní

Pracovní skupina pro vypořádání podnětů veřejnosti k veřejné prezentaci návrhu

21. dubna 2016

Členové pracovní skupiny:

Petr Dolínek | náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Michael Pokorný | asistent náměstka Petra Dolínka

Mgr. Vít Masare | asistent radní RNDr. Jany Plamínkové

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. | starosta městské části Praha 4 | omluven pro nemoc 

Ing. arch. Bohuslava Adamová | vedoucí oddělení pozemků, územního rozvoje a památkové péče MČ P4

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. | technický ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy

Ing. arch. Pavla Melková | vedoucí koncepce, ředitelka sekce Detailu města, IPR Praha

Ing. arch. Jakub Hendrych | vedoucí projektu, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha

Ing. Karel Hák | Kancelář infrastruktury a krajiny, IPR Praha

Moderátorka pracovní skupiny:

Mgr. Monika McGarrell Klimentová | specialistka participace, IPR Praha

Zapisovatel:

Ing. arch. Jan Harciník | zástupce vedoucího projektu, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha

Koncepční studie Táborská/Na Pankráci je zpracovávána Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha) na základě zadání Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2201 ze dne 15.9.2015, dle podnětu DPP, 
a.s. s ohledem na připravovanou rekonstrukci tramvajové tratě v úseku Vladimírova – Vozovna Pankrác 
(dotčené ulice Koncepční studií jsou Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní a částečně také ulice  
5. května a Děkanská vinice I). 
  
Koncepční studie jsou zpracovávány za široké spolupráce městských institucí, dotčené městské části, 
odborů a samozřejmě obyvatel dané lokality, se kterými probíhají standardně dvě fáze participace.  
 
Na podzim 2015 probíhala první fáze - participační setkání s občany (3 setkání nad mapou + 2 vycházky 
územím) za účelem identifikace problémů a hodnot území a podnětů k řešení. Současně probíhala 
obdobná setkání s institucemi v území (Vrchní soud, MV ČR), Městskou částí a například i s Pražskou 
organizací vozíčkářů. Získané vstupy byly použity pro první koncept návrhu, který byl následně 
představen a konzultován s dotčenými institucemi MČ P4 (DPP, TSK, Ropid), odbory magistrátu  
a MČ (ODA, OPP) a komisemi RHMP (cyklokomise a bezbariérová komise) a MČ (komise pro dopravu).  
Dle Harmonogramu přípravy koncepční studie byla v březnu 2016 realizována veřejná konzultace návrhu 
koncepční studie (bod 10 Harmonogramu). Posledním termínem pro přijímání podnětů k předloženému 
návrhu je 1. dubna 2016. Podněty byly posouzeny Pracovní skupinou. 

Smyslem pracovní skupiny je posoudit relevantnost jednotlivých připomínek veřejnosti k Návrhu 
koncepční studie Táborská/ Na Pankráci a rozhodnout o způsobu zapracování jednotlivých připomínek.
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Témata komentářů  
k návrhu Koncepční studie

Automobilová doprava / 1.–6. str. 5

Parkování / 7.–23. 8

Cyklodoprava / 24.–27. 11

Pěší pohyb / 28.–30. 13

Veřejná doprava / 31.–35. 14

Táborská/Pod Terebkou / 36. 15

ulice Na Pankráci / 37.–39. 16

Mobiliář a povrchy / 40.–41. 17

Vegetace / 42.–44. 17

Ostatní / 45.–47. 18
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Shrnutí podnětů veřejnosti k návrhu

Celkem IPR Praha obdržel 305 podnětů k vystavenému návrhu koncepční studie.  
Ty byly zaslány prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách  
www.iprpraha.cz/taborska, emailem nebo byly zaneseny do papírových formulářů 
dostupných v Informačním centru Prahy 4 na náměstí Hrdinů.

Během veřejné konzultace návrhu bylo v rámci možnosti jeho připomínkování 
uplatněno celkem 305 připomínek, podnětů nebo dotazů, které zaslalo 180 lidí. Tyto 
připomínky, podněty a dotazy byly kategorizovány podle svého tematického obsahu 
do devíti základních kategorií, některé z nich do podtémat (celkem 43). Ke každému 
tématu, resp. podtématu, byl zpracovatelským týmem pro jednání pracovní skupiny 
připraven návrh vypořádání, příp. možnost zapracování  
jednotlivých podnětů.
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Automobilová doprava

1. Nahrazení mimoúrovňového křížení komunikace 5. května s ulicí Táborská 
úrovňovou křižovatkou s bezbariérovými přechody pro chodce 
(většina takové řešení odmítá z důvodu obavy zastavení provozu magistrály 
a snížení bezpečnosti při úrovňovém přecházení magistrály).

První fáze participace: Ulice 5. května byla uživateli, kteří se zúčastnili participačních 
setkání a vycházek (podzim 2015), označena jako rozhodující bariéra celkového využití 
území, jak z hlediska dopravní zátěže, bariérovosti v pohybu ulicí, tak kvůli vysoké 
hlučnosti odrážející se od stěn podjezdu a nemožnosti výsadby stromů a reálného 
fungování parteru budov.

Odpověď: Zrušení mimoúrovňového křížení na náměstí Hrdinů je součástí 
výhledové 4. etapy realizace rekonstrukce a má přímou souvislost s řešením v rámci 
Severojižní magistrály.  
Vznik jedné úrovně na křížení Táborské a 5. května vychází z několika požadavků 
institucí, z výsledků participace s veřejností a z celkového záměru zvýšení 
kvality veřejných prostranství. Mimoúrovňové křížení je především uplatňováno 
v extravilánu měst mimo standardní městskou zástavbu. Náměstí Hrdinů je 
významné veřejné prostranství, které má svou nezpochybnitelnou historickou 
hodnotu a má zřetelně definovanou urbanistickou strukturu. Bohužel právě díky 
ulici 5. května a mimoúrovňovému řešení je dnes náměstí rozděleno na několik 
fragmentů (střední parkový prostor, předprostor soudní budovy, chodníky podél 
jednotlivých fasád), které mezi sebou nekomunikují, ať už z pohledu pěšího 
pohybu, tak z pohledu městského charakteru, obsluhy území apod. Ulice 5. května 
svým současným charakterem včetně navazujících podjezdů rozděluje území 
a vytváří nepřirozenou bariéru ve městě, současně vytváří obtížně využitelné 
prostory, což se promítá i v jejich údržbě a následně v charakteru. Při diskusích 
s institucemi (především s DPP, a.s.), ale i v rámci participace s veřejností, bylo 
mnoho požadavků na prověření možnosti přímého napojení pro tramvaje, které 
vyjíždějí nebo zajíždějí do vozovny, ulice Táborská a Vozovny Pankrác. Tramvaje, 
které nejsou pravidelnou linkou, zatěžují území kolem ulic Na Veselí/Na Pankráci 
nadměrným hlukem, především v ranních a nočních hodinách. Při zachování 
stávajícího podjezdu ulice Táborská pod ulicí 5. května není možné toto propojení 
realizovat. 
Jedním ze základních principů úprav veřejných prostranství je zlepšení přirozené 
prostupnosti území, odstraňování nadbytečných bariér, jak pouze vizuálních tak 
i fyzických v rámci uličního profilu, zlepšení obslužnosti území. Návrh Koncepční 
studie umožňuje vznik nových vazeb v území nejenom pro pěší, ale i pro cyklisty 
i automobily, které mohou například lépe obsluhovat provozovny kolem náměstí. 
Křížení s magistrálou je výhledovou etapou, která bude součástí projektu 
Humanizace magistrály, jehož cílem je změna pojetí magistrály, jako dálničního 
průtahu městem na významnou městskou třídu, na kvalitní veřejný prostor města se 
zachováním jejího dopravního charakteru, který bude z hlediska dopravy efektivně 
řízen v celé její délce na území města. Dopravní opatření tak přispějí k usměrnění 
dopravy natolik, že bude možné kolem ní navrátit přirozené prostřední města, 
včetně klasických křížení.  
Návrh Koncepční studie je rozdělen na několik na sebe navazujících etap 
k realizaci. Řešení úrovňového křížení ulic Táborská a 5. května je výhledovou  
4. etapou. Koncepční studie bude odevzdána v několika stupních celkového řešení. 
Cílový stav území se 4. etapou (tato úroveň byla prezentována veřejnosti v rámci 
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druhého kola participace) a dílčí stav území, kdy v místě 4. etapy budou navrženy 
dočasné úpravy (například nové přechody přes ulici 5. května), ale se zachováním 
podjezdu. Tato etapa je označena 2b a bude navazovat na etapu 2, což je primárně 
rekonstrukce ulice Na Pankráci a sjednocení přestupního uzlu Pražského povstání. 
Pracovní skupina pro vypořádání komentářů veřejnosti k návrhu koncepční 
studie pověřila zpracovatele Koncepční studie prověřením varianty křížení, kdy 
tramvajová trať bude umístěna v podjezdu pod ulicí 5. května, automobilová 
doprava bude řešena úrovňově a současně by bylo řešeno propojení tramvajové 
tratě z ulice Táborská do Vozovny Pankrác. Obě varianty budou předmětem dalšího 
prověřování, jak technického, dopravního, tak i finančního. O výsledné variantě 
tohoto úseku bude rozhodnuto i v souvislosti s projektem Humanizace Severojižní 
magistrály.

2. Rušení mimoúrovňového řešení křížení komunikace 5. května s ulicí Na Veselí. 
V důsledku vzniku světelné křižovatky a vybudování přechodu většina lidí očekává 
výrazné snížení průjezdnosti komunikace, vznik kolon a zvýšení hluku a emisí. 
V důsledku možnosti odbočení do ulice Na Veselí naroste provoz v doposud 
klidných lokalitách (Na Veselí směrem k Vazební věznici Pankrác), kterými 
si budou řidiči zkracovat cestu do Nuslí. Na přechodu pro chodce bude podle 
některých docházet ke kolizím vozidel a chodců. Kolony aut budou zatěžovat širší 
oblast Prahy 4 - již od Spořilova. Jako častý návrh řešení nevyhovujícího stavu 
tramvajového podjezdu navrhují lidé jeho rekonstrukci a pravidelnou údržbu.

První fáze participace: podjezd pod komunikací 5. května byl označen jako významná 
bariéra prostupnosti území mající dopad na podobu a možnost užívání přilehlých 
částí ulice Na Veselí. Zároveň byla velmi často zmiňována nebezpečnost a odpudivost 
podchodu, kterým se lidé bojí chodit. Podchod je také umístěn na straně ulice, na které 
není tolik obytných domů, tudíž je nevhodný i z hlediska logiky pěších vazeb.

Odpověď: Mimoúrovňové křížení značně ovlivňuje možnosti užívání celkového 
profilu ulice a omezuje pohodu bydlení ve všech přilehlých domech od křižovatky 
Na Pankráci po ulici Nad Jezerkou. Podjezd v takto úzkém uličním profilu 
neumožňuje obsluhu navazujících domů, a vytváří nepřirozenou bariéru. 
Navrhované řešení umožňuje obnovu původního charakteru ulice, který je dnes 
zachován v části kolem zastávky Na Veselí, včetně oboustranného stromořadí 
a podélného parkování před obytnými domy. Samotná oprava podjezdu nepřispěje 
ke zlepšení kvality veřejného prostoru, ani ke zlepšení pohybu pěších.  
Vzhledem k propojení ulice Táborská s Vozovnou Pankrác pro zatahující tramvaje 
dojde k významnému úbytku tramvají, které ulici 5. května v tomto místě křižují. 
Dopad tohoto úrovňového křížení na plynulost dopravy bude minimální. Konkrétní 
řešení světelného řízení křižovatky a dopravního režimu (například možností 
odbočení) bude dále prověřováno v navazujících projektových fázích. Úrovňové 
řešení v tomto místě lze realizovat až po dokončení napojení tramvajové vozovny 
přímo z ulice Táborská.

3. V důsledku vedení automobilové dopravy po tramvajových kolejích se lidé obávají 
omezení průjezdnosti individuální automobilové dopravy, ale také MHD a vozidel 
záchranné služby. Negativně hodnotí snížení počtu a šíře jízdních a řadících pruhů 
především v ulicích Táborská.

Odpověď: Navržený souběh automobilů a tramvají je přirozeným městským 
řešením pro ulice kompaktní blokové zástavby města, které vyváženým způsobem 
naplňuje potřebu bezbariérového užívání ulice všemi uživateli veřejného prostoru 
(tj. bezbariérového přístupu na zastávky,bezpečné a krátké přechody a dostatečné 
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šířky chodníku umožňující umístění předzahrádek, umístění stromořadí,  stojanů 
na kola, podzemních odpadových kontejnerů, ale i dostatečného počtu parkovacích 
stání apod.)  
Na většině délky spodní části ulice Táborské (mimo zastávku Palouček) dochází 
k jízdě automobilů po tramvajovém tělese již v současném stavu, jelikož šířka mezi 
tramvajovými kolejemi a obrubami není dostatečná. V místech, kde šířka jízdu 
mimo tramvajový pás umožňuje, dnes většinou dochází k parkování automobilů 
v druhých řadách za zaparkovanými vozidly a v zákazech zastavení, což nutí 
projíždějící automobily již dnes jet po kolejích. Délka úseku není natolik významná, 
aby zhoršila současný stav, je srovnatelná s ulicí Myslíkova a kratší než řešení 
v ulici Bělehradská. V částech ulice před významnými křižovatkami (Nuselská, 
Petra Rezka), které mají potenciál omezovat průjezd tramvaje, jsou navrženy jízdní 
pruhy pro automobily mimo tramvajový pás. V zastávce Nuselská radnice směrem 
do centra je navržen zastávkový ostrůvek tak, aby před světelnou křižovatkou 
Táborská/Nuselská došlo k oddělení aut a tramvají. Průjezd IZS dané šířkové 
poměry umožňují.

4. Podle názoru veřejnosti návrh předkládá takové úpravy dotčených ulic 
(rozšiřování chodníků, budování bezbariérových zastávek a vznik cyklopruhů), 
které budou mít významně negativní dopad na provoz automobilové dopravy.

První fáze participace: Během zjišťování potřeb uživatelů území se účastníci 
participačních setkání vyslovili pro budování bezbariérových zastávek a omezení 
rychlosti automobilové dopravy, především pak v ulici Táborská.

Odpověď: Přestože je automobilová doprava pouze jednou složkou pohybu 
ve městě, současný stav svým uspořádáním i podobou veřejných prostranství 
ve velké míře preferuje pouze tento typ dopravy. Takový stav podporuje výrazné 
zatížení území automobily, které územím projíždějí i těmi zaparkovanými. Ostatním 
formám pohybu (pěší, veřejná doprava, cyklisté), ale i pobytovým kvalitám 
a možnostem, je v současnosti ponechán jen minimální prostor. Díky tomu je 
vytvářeno prostředí, kde použití jiných způsobů dopravy mimo auta je nepohodlné. 
Návrh v celém území vytváří prostředí, které umožňuje vyvážit podmínky pro 
obsluhu a užívání území všemi způsoby dopravy (pěšky, veřejnou dopravou, 
na kole i autem). Navržené uspořádání veřejného prostoru zohledňuje různé 
funkční potřeby, jejíchž cílem je celkové zlepšení kvality prostředí a možností jeho 
pobytového využití. Přesto v důsledku návrhu, zejména v prvních etapách, nedojde 
ke změnám průjezdné dopravy, které by znamenaly její zásadní omezení.

5. Proč nejsou zakresleny kruhové objezdy?

Odpověď: Kruhový objezd je vhodné užívat v těch typech křižovatky, kde 
nepřevažuje žádný směr dopravního proudu, tj. všechny ramena jsou přibližně 
stejně intenzivně zatížená. V souvislosti s křížením magistrály je tento typ naprosto 
nevhodný. Co se týče ostatních křižovatek, jsou kruhové objezdy obecně velmi 
prostorově náročná řešení, která navíc prodlužují pěší vazby a vytváří obtížně 
využitelné (i z hlediska údržby) plochy. V kompaktní městské zástavbě a v současné 
dopravní zátěži není vhodné tato řešení používat.

6. Zpomalení provozu na 5. května v důsledku velkého počtu manipulačních jízd 
tramvají, především v ranní špičce

Odpověď: V případě zrušení mimoúrovňového křížení na komunikaci 5. května 
dojde k přímému napojení vozovny Pankrác na ulici Táborskou. Jedním ze 
zásadních podnětů v řešení je možnost přímého napojení ulice Táborská 
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na vozovnu pro zatahující a vyjíždějící tramvaje tak, aby oblast ulice Na Veselí 
a křížení s ulicí 5. Května bylo co nejméně zatěžováno. V současné době 
prověřujeme také možnost mimoúrovňového tramvajového křížení ulice Táborská 
se severojižní magistrálou, které zároveň umožní napojení tramvajové vozovny 
a povrchové křížení automobilového provozu.

Parkování

Připomínky zabývající se tématem dopravy v klidu se týkaly především bilance 
počtu parkovacích míst v jednotlivých úsecích řešeného území, ve specifických 
lokalitách pak také volbou podélného vs šikmého parkování. 

7. Bilance počtu parkovacích míst - celkový pokles parkovacích míst v ulici Táborská.

Odpověď: Veřejný prostor města není schopen naplnit požadavky všech jeho 
obyvatel po dostatečném počtu parkování pro všechny. Z tohoto důvodu je 
celoměstská koncepce dopravní politiky v centru města zaměřena na preferenci 
veřejné dopravy, která výrazně méně zatěžuje městské prostředí, před dopravou 
individuální, vyžadující násobně vyšší plochy města pro parkování i omezující 
prostředí dopravní zátěží ulic.   
Řešené území je v současné době velmi zatíženo dojíždějícími automobily, které 
jej využívají jako poslední neplacené místo u vjezdu do města s přímou vazbou 
na metro. Tento problém by měl vyřešit záměr hl. města Prahy na vytvoření 
modrých parkovacích zón, který uleví místu od těchto vozidel a uvolní více prostoru 
pro parkování rezidentů. Vzhledem k časovému horizontu stavebních úprav ulice 
reflektuje celková bilance parkovacích stání aktuální počty, vůči kterému se liší 
na celém řešeném území koncepční studie úbytkem 12 parkovacích stání. 
V dopracování Koncepční studie bude prověřeno dílčí doplnění parkovacích míst. 

8. Úbytek parkovacích míst není kompenzován vznikem nových, především pak 
proto, že lidé očekávají růst nároků na parkování residentů nově přestavovaných 
domů u budovy u Nuselské radnice).

Odpověď: Koncepční studie navrhuje vyvážené využití profilu ulice různými 
skupinami obyvatel a dopravy - chodci, veřejná doprava, cyklisté, automobily, 
zásobování. Ulice Táborská prochází kompaktním městem s blokovou zástavou se 
stromořadím, funkčním parterem, obslouženou veřejnou dopravou. Cílem města 
není v takových ulicích preferovat pouze jeden typ dopravy a vyhrazovat významné 
plochy pro individuální stání vozidel. 
Pokles parkovacích stání v této oblasti v řádu 10 % lze akceptovat. S ohledem 
na celkovou problematiku parkování připravuje MHMP zadání na vypracování 
celoměstské koncepce dopravy v klidu.

9. Rozvoj živností vs nemožnost zaparkovat v neexistujícím rezervním jízdním pruhu 
(protože parkování, i to pro krátkodobé stání, bude okamžitě obsazeno) za účelem 
zásobování provozoven, průjezdu sanitek přijíždějící za obyvateli staršího věku 
(bydlí jich tady dost), parkování opravářů, stěhování, dovozu dětí do kroužků.

Odpověď: Návrh obsahuje několik míst, které jsou navrženy pro krátkodobé 
zastavení zásobování. Tato místa budou opatřena odpovídajícím dopravním 
značením, které zabezpečí nezneužívání pro dlouhodobé parkování. Tento způsob 
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zásobování je běžný kdekoli jinde v ulicích města. 
Koncepční studie řeší především prostorové vymezení a uspořádání veřejného 
prostoru, nikoliv dílčí dopravní režim - například vyhrazená stání apod. To budou 
řešit navazující projektové dokumentace v rámci návrhu dopravního řešení 
a značení.

10. Žádost ZŠ Táborské (ředitel + SRPŠ), aby byla vyřešena situace parkování 
s ohledem na specifické potřeby před ZŠ Táborská (K+R, autobus na zájezdy).

Odpověď: Řešení situace před školou vychází ze závěrů dopravní studie Bezpečné 
cesty do škol (dále jen BCdŠ), která byla zpracovávaná na podzim 2015. V rámci 
školy se o ní široce diskutovalo a následně ji schválila Komise pro dopravu MČ. 
Koncepční studie představená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy návrh 
upravuje tím, že přesunuje vedení cyklostezky ve stoupání do chráněného prostoru 
mimo vozovku (toto řešení bylo schváleno i cyklokomisí Rady HMP).Podélné 
parkování před školou se oproti studii BCdŠ řeší mimo stromořadí, tudíž lépe 
umožňuje „rychloobrátkové“ využití v rámci režimu K+R (nabrat nebo vysadit děti), 
který byl před školou požadován. Z hlediska zastavení autobusu je možné vyhrazení 
plochy na začátku parkovacího pruhu, stejně jako ve studii BCdŠ. Zastavení 
autobusu pro děti ze školy je ale vhodnější řešit dopravním mimo rušnou ulici 
Táborská, například v klidnější ulici Čiklova. V takovém případě mají děti možnost 
projít do školy v koncepční studii navrhovaným průchodem domu Pod Terebkou 15, 
který je v Koncepční studii vyznačen. 
Koncepční studie řeší především prostorové vymezení a uspořádání veřejného 
prostoru, nikoliv dílčí dopravní režim (například režim K+R před školou). Ten 
budou řešit navazující projektové dokumentace v rámci návrhu dopravního řešení 
a značení.

11. Problematický návrh řešení dopravy v klidu v úseku Na Veselí, Soudní a nám. 
Hrdinů.

Odpověď: Koncepční studie v daném úseku navrhuje, namísto stávajícího podjezdu, 
obnovu standardní městské ulice s oboustranným parkování a stromořadím. 
Tím dochází k významnému navýšení možností parkování v daném úseku, přímo 
před obytnými domy. V ulici Soudní návrh potvrzuje současný stav parkování 
podél budovy vozovny. V rohu nám. Hrdinů ( mezi vozovnou a soudní budovou) 
bude upraven tvar tramvajové smyčky tak, aby bylo možné v jejím středu zřídit 
nové kapacitní parkoviště se stromy. Celkovému zlepšení parkovacích kapacit by 
měla napomoci dohoda se zástupci Vrchního soudu a Věznice Pankrác, kteří při 
projednávání konceptu nastínili možnost nalezení parkovacích kapacit uvnitř svých 
areálů. Parkování ve středu tramvajové smyčky je proto zamýšleno primárně pro 
residenty.

12. Nedostatek parkování na Na Pankráci - rušení parkování na bývalém tramvajovém 
tělese.

Odpověď: Zrušení parkoviště na tramvajovém pásu je vyvoláno prodloužením 
tramvajové tratě na Budějovickou, které je dlouhodobým záměrem města. Ten 
Koncepční studie implementuje jako součást návrhu.  
Do doby realizace tohoto prodloužení je možné zachování současných parkovacích 
kapacit. Oproti současnému stavu je parkovaní v ulici Na Pankráci dále doplněno 
v maximální míře po obou stranách ulice podélným parkováním.
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13. Residenti panelových domů nemají kde parkovat.

Odpověď: Ulice Na Pankráci byla v návrhu, s ohledem na další možnosti užívání, 
doplněna o maximální počet parkovacích stání. Řešení parkovacích kapacit pro 
obyvatele sídliště musí být součástí celkové koncepce sídliště Pankrác II.

Komentáře k řešení parkování ve specifických bodech území:

14. Úbytek parkování v severní části ulice (u ČSOB, Na Pankráci 60–62).

Odpověď: Před budovami Na Pankráci 60-62 je zachován současný režim 
podélného parkování. Na protější straně ulice naopak dochází k navýšení počtu 
stání v místě dnešní zastávky nočního autobusu, která bude přesunuta do sdružené 
zastávky s tramvají.

15. Nesouhlas s podélným parkováním v ulici Na Pankráci (směrem z kopce) – na úkor 
jednoho jízdního pruhu.

Odpověď: Předkládané řešení vychází ze současného stavu podélného parkování 
v pravém pruhu. Přímé vyhrazení podélného parkování v celé délce ulice celkově 
zlepší bilanci parkovacích stání a umožní tak lepší obsluhu ulice. Úpravou profilu 
ulice společně se zúžením tramvajového tělesa  vznikne prostor pro umístění 
cyklopruhu.

16.  Je možné zvolit podélné parkování u Lomnického 2, 4, 6?

Odpověď: Vzhledem k významnosti této spojnice mezi Podolím a Pankrácem 
považujeme za vhodné zachovat v návrhu cyklistická opatření (tj. ve stoupání 
cyklopruh a v klesání cyklopiktokoridor). Současné šířkové uspořádání obrub pak 
neumožňuje zachování podélného parkování na jižní straně ulice. Vzhledem k šířce 
chodníku 6,5m je však možné chodník v návrhu zúžit na 4,5m a doplnit zde podélné 
parkování mezi stromořadím.

17.   Nezapomněli jsme na vjezd do garáží U Děkanky 1641/2?

Odpověď: Při přípravě prezentace Koncepční studie došlo omylem k odstranění 
zvýraznění vjezdu do garáže. Ve verzi ke schválení bude tento vjezd opět 
zapracován.

18. Proč nejsou podélná parkovací místa na jižní a severní straně náměstí Hrdinů, tak 
jako jsou po jeho ostatních stranách?

Odpověď: Podél budov na náměstí Hrdinů, kde je aktivní parter i byty, jsou nově 
navržena podélná parkovací stání. Parkovací stání podél parku nejsou řešena, 
protože by mohla způsobit výraznou kolizi v mezikřižovatkových pohybech. Lze 
o nich však v návrhu uvažovat.

19. Proč jsou šikmá parkovací místa tak daleko od křižovatky Děkanská vinice I a II?

Odpověď: Ukončení šikmých parkovacích stání je navrženo vzhledem k místu pro 
přecházení přes střední travnatý pás, které navazuje na pěší vazbu Dačického/
Kotorská. Toto řešení je možné dále optimalizovat.

20. Zmenšení zatravněné plochy v ulici Děkanská vinice I na úkor zvětšení plochy pro 
parkování.

Odpověď: Koncept ulice Děkanská vinice I vychází z potenciálu středního 
zatravněného pásu se stromy, který je součástí propojení Kavčích hor a parku 
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Jezerka. Návrh definuje podél budov chodníky s přidruženým parkováním vozidel 
a ve středu profilu rozšířený pás s pěší osou, který umožňuje komfortní pěší 
rekreační pohyb a pobyt.

21. Uvažuje se o kompenzaci zrušených parkovacích míst výstavbou parkovacího 
domu nebo podzemního parkování?

Odpověď: Parkovací stání v parkovacích domech a podzemních garážích je velmi 
nákladné jak z hlediska realizace, tak z hlediska provozu. Výstavbu tohoto typu 
parkování je možné podpořit pouze za předpokladu, že budou mít místní obyvatelé 
zájem na participaci nákladů pro realizaci i údržbu. Pro parkovací domy, které 
nejsou určeny rezidentům, není lokalita vhodná, protože by znamenala značné 
zvýšení dopravní zátěže území. 
Možným řešením je důslednější využívání parkovacích kapacit již stávajících 
krytých stání.

22. Podnět využití podjezdu a místo jeho zasypání zde zřídit parking.

Odpověď: Jeden z důvodů pro zrušení podjezdu je jeho značně negativní vliv 
na celkové uspořádání a přirozenou prostupnost územím. Vytvoření parkovacích 
kapacit v rámci současného podjezdu je problematické především z hlediska 
nutného vzniku ramp umožňujících vjezd/výjezd z parkoviště a jejich vstup 
do významného veřejného prostoru nejenom v rámci Prahy 4. Současně 
považujeme za vhodné, aby případné parkoviště bylo určeno pouze pro residenty 
za současného snížení kapacit v rámci samotných ulic na povrchu. V případě 
umožnění parkování nerezidentů by vznikalo další cílové místo a indukce dojezdu 
individuální automobilové dopravy do širšího centra.

23. Jak bude řešeno krátkodobé stání pro nerezidenty.

Odpověď: Krátkodobé stání pro nerezidenty jsou řešena v rámci různých režimů 
parkovacích zón, které budou vymezeny v území. Koncepční studie řeší především 
prostorové nároky a podmínky, nikoliv přesné dopravní značení a režimy. Ty budou 
předmětem navazujících projektových fází.

Cyklodoprava

24. „Neúměrnou“ preferenci rozvoje cyklodopravy v území významně dopadající 
na plynulost dopravy automobilové a bilanci parkovacích míst a dále na lokalizaci 
cyklistických pruhů vůči parkujících a projíždějícím autům. Proč je vytvářena 
cyklistická infrastruktura, když v Praze na kole nikdo nejezdí?

První fáze participace: lidé se vyjadřovali kladně ke vzniku cyklotras a možnosti 
bezpečného průjezdu území na kole. Zájem obyvatel potvrzoval, že v případě, že bude 
vytvořena bezpečná infrastruktura, budou lidé raději pro pohyb užívat jízdní kola.

Odpověď: Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 55. zde dne 19. 1. 2016 
ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy musí všechny investice města 
zahrnovat odpovídající cyklistická opatření, pro podporu a rozvoj multimodálního 
systému dopravy v celém hl. m. Praze. Navržená cykloopatření jsou optimální pro 
daný prostor a právě díky jejich umístění zajišťují bezpečnou a plynulou dopravu 
v ulici. Cílem hl. města Prahy je postupně budovat cyklistickou infrastrukturu 
na celém území města tak, aby měli jeho obyvatelé možnost volby dopravního 
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prostředku, který jim bude nejlépe vyhovovat. V současné době, kdy nejsou 
dostatečné podmínky pro užívání města cyklisty, se může zdát tvorba cyklostezek 
jako zbytečná. Je nutné si nicméně uvědomit, že jakékoli dílčí úpravy jsou součástí 
celoměstské sítě.  
Návrh Koncepční studie se snaží v celém území vytvořit podmínky, které umožňují 
obsluhu území různými způsoby dopravy (pěšky, veřejnou dopravou, na kole 
i autem).  

25. Poloha jízdního pruhu pro cyklisty:

•	 poloha jízdního cyklopruhu vůči parkujícím a jedoucím autům 
•	 rozdílná poloha směrem do kopce a z kopce

 
Odpověď: Při zpracování Koncepční studie byly navrhovány a prověřovány různé 
způsoby vedení cyklopruhů/stezky, ať v rámci chodníků nebo mimo ně. V průběhu 
projednávání konceptu řešení a například v rámci Cyklokomise Rady hl. m. Prahy 
došlo ke konsensu, že ve stoupání bude v ulicích Táborská a Na Pankráci navrženo 
chráněné umístění cyklopruhu v rámci chodníku. Směrem do kopce je pohyb 
cyklistů pomalejší a proto nedochází ke kolizím s chodci. Oproti tomu v klesání 
a v rovných částí a křižovatek je navrženo vedení cyklistů standardně v rámci 
vozovky. Cyklisté v těchto místech mají již vyšší rychlost a jejich souběh s chodci 
je nebezpečný. Rovněž v křižovatkách je orientačně a prostorově jednodušší řešit 
pohyb cyklistů v rámci vozovky.

26. Možnosti jízdní pruh pro cyklisty i na křižovatce Na Pankráci, Táborské 
a Lomnického namísto piktokoridoru, který je na vizualizaci.

Odpověď: Dopravní značení představuje ve stávající fázi projektu především 
schéma z hlediska členění dopravy a prostorových nároků. Detailněji bude řešeno 
v navazujících projektových dokumentacích. V dané křižovatce je obtížné definovat, 
které směry mají být zvýrazněné. Je nutné, aby značení bylo dostatečně zřetelné 
pro všechny účastníky silničního provozu. Například ve směru do centra z Pankráce 
dochází k rovnoměrnému rozdělení cyklistů do Podolí (Lomnického), do centra 
(Na Pankráci) a do Nuslí (Táborská), a proto je obtížné definovat nyní přesné 
značení.

27. Lze trasování cyklistické dopravy vést vedlejšími ulicemi s menším 
automobilovým provozem?

Příklad komentáře: Nebudovat žádné cyklopruhy na Táborské ulici (cyklisté, ostatně 
jako další účastníci silničního provozu, mohou dosyta využít stávající šíři vozovky - 
řidiči automobilů je nikam nevyhání, není proto důvod budovat separátní pruhy)

Odpověď: Řešení bez vyhrazených cyklopruhů (včetně například cyklopruhu 
ve stoupání ve vozovce) je problematické a obtížně použitelné pro celou řadu 
obyvatel, kteří by rádi využívali kolo k dopravě v po městě. Navržené řešení 
nepředstavuje omezení automobilové dopravy z hlediska prostorových nároků při 
jízdě ani v rámci parkování. 
Z hlediska zvyšování atraktivity a možnosti použití kola k dopravě ve městě není 
účelné navádět cyklisty do menších ulic, které často neumožňují pohodlnou 
přímou cestu na delší vzdálenosti. Návrhy cykloopatření musí odpovídat tomu, 
aby cyklodoprava byla dostatečně atraktivní nejenom z hlediska bezpečnosti, ale 
i z hlediska časové náročnosti ve srovnání s veřejnou dopravou nebo s individuální 
automobilovou dopravou. 
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Pěší pohyb

Ohledně pěšího pohybu se lidé nejčastěji vyjadřovali k rozšiřování stávající šířky 
chodníků, pěších vazeb v rámci podchodů pod komunikací 5. května a úprav 
výškového oddělení chodníků a vozovky. Konkrétně pak lidé vyjadřují:

28. Plánované rozšiřování chodníků jako zbytečné, protože jejich stávající šířku 
považují za dostatečnou. V některých případech dokonce někteří z nich navrhují 
jejich zúžení na úkor vzniku parkovacích míst (Soudní).

První fáze participace: Zaparkovaná auta byla na participačních akcích (setkání nad 
mapou a vycházkách) označována jako bariéry průchodnosti v území (především 
v ulici Soudní).

Odpověď: Cílem koncepční studie je především zvýšení kvality veřejných 
prostranství například díky vyvážení potřeb všech uživatelů veřejného prostoru 
ulice a všech druhů dopravy, včetně potřeb chodců a cyklistů. Ulice jsou 
na mnohých místech jasně definovány stávajícím stromořadím, které přesně určuje 
možnou polohu obrub. V těchto místech není možné měnit polohy obrub bez kácení 
stromů. Vzhledem k tomu, že všemi navrhovanými ulicemi prochází tramvajová trať, 
není možné dle závazných požadavků umísťovat kolmá parkovací stání k tramvaji, 
tudíž v podstatě nelze místa pro parkování dále navyšovat.

29. Preferenci odlišné výšky chodníku a vozovky (nesouhlasí s úpravami veřejných 
prostranství na tzv. sdílený prostor).

Odpověď: Sdílený prostor je navrhován v místech, kde je snaha o zklidnění 
(především automobilové dopravy) a zvýšení možnosti přecházení různými směry 
a zlepšení kvality a charakteru veřejného prostoru. Proto jsou sdílené prostory 
navrhovány zejména v rámci parkovišť (například po obou stranách budovy 
Vrchního soudu), dále ve zklidněných vedlejších ulicích (část ulice Na Pankráci 
s návazností na ulici Hradeckých), v rámci zlepšení prostupnosti podél ulice 
Na Pankráci (zásobovací vjezdy u budov vybavenosti navazujících na sídliště 
Pankrác II) a v úseku ulice Na Veselí (mezi ulicemi U Libušiných lázní a Soudní, 
včetně daných křižovatek) v rámci zastávky tramvaje Na Veselí. Sdílené prostory 
nejsou navrhovány ve standardně průjezdných ulicích, kde je vhodné alespoň 
částečné oddělení vozidel a chodců zvýšenou obrubou chodníku.

30. Potřebu rekonstrukce chodníku lemujícího prostor v křížení ulic Pod Terebkou 
a Táborská, označují ho za příliš úzký a v nevyhovujícím stavu. Děti tudy přitom 
často chodí nejkratší cestou na tramvaj.

Odpověď: Návrh v maximální míře rozšiřuje prostor chodníku a zároveň vytváří 
bezpečnější křížení ulice v místě přechodu pro chodce. Chodník je nejen rozšířen, 
ale zároveň doplněn o cyklostezku a bezpečnější přístup na návazné tramvajové 
zastávky.
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Veřejná doprava

31. Návrh řešení zastávky Na Paloučku (rozšíření ke kolejím omezuje provoz – sem 
se to nehodí, spíš u TESCA) – nechat stávající stav, pouze doplnit o bezbariérové 
nájezdy, případně dostavba retardéru.

Odpověď: Stávající řešení zastávek není bezpečné. Nástupní ostrůvky jsou velmi 
úzké a nejsou bezbariérově přístupné. Tento stav potvrzovali také účastníci 
participačních vycházek v území. Ostrůvky mají zároveň výrazné nároky na šířkové 
uspořádání, které znemožňuje rozvoj východní strany ulice a obnovu stromořadí 
v tomto místě.  Koncepční studie navrhuje rozšíření chodníků až k nástupním 
hranám zástavky - zastávkové mysy a doplnění stromořadí. Souběh tramvají 
a automobilů v ulici je standardní městské řešení v kompaktní blokové zástavbě, 
který právě díky rozšíření chodníků umožňuje bezbariérový přístup na zastávky, 
zjednodušuje přecházení, umístění stromořadí v ulici, bezpečné a krátké přechody 
a dostatečné šířky chodníku umožňující umístění například předzahrádek, stojanů 
na kola, podzemních odpadových kontejnerů apod. Křižovatka Táborská/Petra 
Rezka bude v navazujícím projektu dále prověřována a řešena tak, aby umožňovala 
především bezkolizní provoz tramvají. 
Naopak před světelně řízenou křižovatkou Táborská/Nuselská je vhodné oddělit 
tramvajový provoz od automobilů tak, aby automobily nebránily tramvajím 
v příjezdu na zastávku. Z toho důvodu je v zastávce Nuselská radnice do centra 
navržen zastávkový ostrůvek.

32. Z navržených úprav vyplývající změna trasy/zrušení autobusu linky č. 193.

Odpověď: Řešení organizace dopravy není předmětem této studie, ale dalších kroků 
objednatele veřejné dopravy a váže se i na další záměry v území. 

33. Účelnost nových zastávek (Lounských, Kotorská), především z důvodu příliš 
krátké vzdálenosti mezi zastávkami a vznikajícího pokrytí oblasti třemi druhy 
MHD (metro, bus, tram).

Odpověď: Vložení zastávek bylo navrženo s cílem zlepšení obsluhy navazujícího 
území. V případě zastávky „Lounských“ je toto území menší. Vzhledem k posunutí 
zastávky Pražského povstání, díky kterému dojde k lepší obsluze území směrem 
k Vyšehradu, není tato zastávka nyní preferována i ze strany DPP. Tato zastávka je 
navržena jako součást výhledové 4. etapy v souvislosti s úrovňovým křížením s ulicí 
5. května a spojnicí do Vozovny Pankrác. Tato etapa bude dále prověřována a to 
především z hlediska dopravní zátěže na ulici 5. května, ale i z hlediska nutnosti 
umístění zastávky. 
Zastávka „Kotorská“ má přímou návaznost na sídliště Pankrác II a současně 
na významnou část ulice Na Veselí. Její vložení je současně vhodné umístěním 
mezi dvě stanice metra v rámci prodloužení tramvaje ke stanici metra Pankrác 
a současně s posunutím zastávky Pražského povstání v přímé návaznosti na vstupy 
do stanice metra.

34. Možnost posunutí tramvajové zastávky Na Veselí směrem k vozovně – stávající 
stojí na soukromém pozemku (znehodnocování veřejného prostoru u domu 
za zastávkou) a je daleko od jídelny vozovny Pankrác.

Odpověď: Zastávka tramvaje Na Veselí je navržena v současné poloze, protože 
dobře navazuje na residenční oblast i provozovny v blízkém okolí. V návrhu 
Koncepční studie je tato část ulice Na Veselí navržena jako sdílený prostor 
s posunutím nástupních hran u zastávek k tramvajovým kolejím tak, aby zastávka 
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byla bezbariérová. Tím v místě zastávky dochází k výraznému rozšíření chodníků 
a je navrženo, aby zastávkový přístřešek posunul do pásu stromořadí mimo 
soukromý pozemek. 

35. Vyvýšení tramvajového pásu, v jehož důsledku podle komentářů veřejnosti 
dochází ke zúžení šířky vozovky.

Odpověď: V ulici Na Pankráci je navrženo zatravněné tramvajové těleso z důvodu 
nutnosti splnit předepsané hygienické limity pro tuto oblast.  
V severní části náměstí Hrdinů a horní části Táborské ulice, kde je tramvajové 
těleso vedeno jako samostatné, pojížditelné, je odděleno „bumlíky“ z důvodu 
potřebné preference tramvaje a zamezení vjezdu automobilů na tramvajový pás. 
Odlišením materiálu tramvajového pásu dochází zároveň k optickému zúžení 
dopravního prostoru ulice, což je příjemnější pro jeho uživatele. Jízdní pruhy 
jsou ve všech místech dostatečně široké a splňují všechny závazné požadavky. 
V ostatních místech je tramvajové těleso přirozenou součástí vozovky, případně 
v její úrovni.

Táborská/Pod Terebkou

36. Někteří residenti ulice Táborská si nepřejí přeměnu veřejného prostranství 
ležícího v křížení ulice Táborská a Pod Terebkou a to především z důvodu zrušení 
současných parkovacích míst. Za prostor vhodný k odpočinku považují park 
na náměstí gen. Kutlvašra a podle jejich vyjádření necítí potřebu vzniku sdíleného 
prostoru vhodného pro komunitní a kulturní akce. 

Odpověď: V současné době je prostranství využíváno jenom pro parkování 
automobilů stojících na přechodech a na chodnících tak, že nechávají velmi malý 
prostor pro průchod pěších. Jedná se přitom o významnou pěší vazbu k budově 
školy nebo v opačném směru ke stanici metra. V prostoru křížení ulic způsobuje 
parkování přerušení přímé pěší vazby (včetně chodníků) a zhoršuje průchodnost 
územím. Současný stav umožňuje parkování 50 vozidlům. Návrh koncepční studie 
vytváří sdílený prostor v jedné úrovni, který je částečně tvořen mlatovým povrchem 
a částečně vozovkovou dlažbou, po okrajích chodníkovou. U vnější hrany jsou 
zachovány chodníky, podél kterých je navrženo částečně podélné a částečně kolmé 
parkování. Návrh zachovává 22 parkovacích míst, která jsou z hlediska celkového 
řešení odpovídající. Vnitřní prostor s mlatovým povrchem navazuje na stávající 
stromy podél ulice Táborská a vytváří potenciál pro pobytové využití ať už pro 
komunitní setkání, posezení v rámci obědové pauzy, sousedské akce nebo malé 
trhy. Navržený prostor nemá nahradit stávající park na náměstí gen. Kutlvašra ani 
dětské hřiště, které je součástí parku. Naopak má být jejich přímým doplněním, 
které umožní jiné formy využívání, pobytu a pohybu. Návrh vytváří hodnotný 
pobytový prostor, který není vhodné využívat pouze pro parkování. 
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ulice Na Pankráci

Veřejnost se specificky vyjadřovala také v novému řešení pěších vazeb v ulici 
Na Pankráci především z hlediska dopadu na automobilovou dopravu. Nejčastější 
komentáře:

37. Nový chodník na jižní straně ulice Na Pankráci v místech zásobovacích vjezdů 
vede ke zrušení jízdního pruhu.

První fáze participace: chybějící chodník byl zmiňován jako jeden z největších deficitů 
ulice

Odpověď: V současném stavu je tento jízdní pruh vyhrazen pro parkování + 
cyklopruh. Navrhovaný stav toto řešení potvrzuje s rozdílem, že cyklopruh je 
vyhrazen až mezi parkujícími auty a novým stromořadím.

38. Stezka (Kotorská) plně vyhovuje a kdyby na jejím konci (u ústí do Děkanská vinice 
II) nebyly objekty MVČR, byla by úplně bez problémů.

První fáze participace: chybějící chodník a chybějící přechody přes ulici byly 
zmiňovány jako jeden z největších deficitů ulice

Odpověď: Západní strana ulice Na Pankráci je dnes nepřístupná a obtížně 
využitelná. Jedním z důvodů je historické popření funkce ulice tím, že jednotlivé 
budovy podél ulice nejsou orientovány k ní, ale směrem do prostoru sídliště. 
Západní strana ulice je tak dnes narušena zásobovacími vjezdy a nemožností 
podélné a velmi obtížné příčné prostupnosti. Navržené řešení, které mezi 
stávajícími objekty a vozovkou vytváří standardní chodník se stromořadím, posiluje 
potenciál, kdy i se provozovny v objektech mohou obracet i na tuto stranu ulice 
tak, jak je to již v případě kadeřnictví ve spodním objektu. Chodník umožňuje pěší 
pohyb podél ulice a rovněž návrh podporuje příčné vazeb mezi ulicí a sídlištěm 
a stezkou “Kotorská”.

39. Bude doplněn mobiliář a zvýší se provázanost s oblastí s panelovými domy?

Odpověď: Jedním ze základních cílů návrhu v rámci ulice Na Pankráci je podpořit 
a umožnit především podélné a příčné vazby na západní straně ulice směrem 
k sídlišti. Podél celé ulice Na Pankráci je navržen nový chodník na který navazují 
přechody přes vozovku a tramvajovou trať a směrem do sídliště je navržen vždy 
průchod mezi jednotlivými budovami. Přesné umístění a typ mobiliáře bude 
řešen v rámci navazujících projektových dokumentací. Koncepční studie vychází 
především z Manuálu tvorby veřejných prostranství ohledně materiálového 
a vizuálních principů mobiliáře.
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Mobiliář a povrchy

Veřejnost se ve svých komentářích vyjadřovala také k mobiliáři a prvcích 
zobrazených na vizualizacích ilustrující navrženou podobu ulic. Nejčastěji se lidé 
vyjadřovali k následujícím:

40. Ocelové sloupky zobrazované na vizualizacích.

Odpověď: Ze současné situace je zřejmé, že jedna z možností, jak zabránit 
parkujícím automobilům najíždět a parkovat na chodnících, je jasně vymezit 
prostor pro auta a pro chodce. Použití sloupků je ve městě vhodnější než například 
souvislého zábradlí, které vytváří dlouhé bariéry. V rámci představení Koncepční 
studie je nutné vizualizace vnímat jako ilustraci. Koncepční studie zobrazuje návrh 
uspořádání prostoru a slouží zejména pro představu o jeho využití. Přesná podoba 
mobiliáře bude specifikována v následujících fázích projektu. V maximální možné 
míře upřednostněno řešení, které bude tvořit co nejmenší bariéry v prostoru a bude 
bezpečné pro všechny uživatele prostoru. Bude například prověřeno použití kostek, 
umožňujících sezení. Jejich použití ale nelze paušalizovat především z hlediska 
jejich zvýšených prostorových nároků. Stejně tak je možné v některých případech 
dojde k nahrazení stávajícího řešení se sloupky za zábradlí, především z hlediska 
bezpečnosti na zastávkových ostrůvcích apod.

41. Slučování sloupů.

Odpověď: Koncepční studie vycházejí mimo jiné z požadavků Manuálu tvorby 
veřejných prostranství. Sdružování prvků nadzemní infrastruktury, sloupů trakčního 
vedení a veřejného osvětlení včetně například umístění odpadkových košů, je 
jedním ze základních cílů a principů uplatňovaných při současných rekonstrukcích 
ulic. Sdružováním sloupů a jejich lepším umístěním v rámci veřejného prostoru, 
například mimo chodníkový profil, dochází k zlepšení charakteru veřejného 
prostranství a snížení počtu bariér v ulicích.

Vegetace

Z hlediska vegetace a nové podoby ulic s doplněným stromořadím hodnotili 
lidé kladně. Nejčastější výtky se týkaly podle jejich názoru nedostatečné péče 
o existující zeleň. Shrnutí nejčastějších komentářů:

42. Pokud se nezlepší péče o zeleň, nemá podle některých komentářů smysl vysazovat 
novou: „Přibyde tak pouze další zeleň, která se bez údržby mění v prales”.

Odpověď: Součástí Koncepční studie bude doporučení vypracovat v rámci 
navazujících projektových fází i plán péče o zeleň tak, aby byla odpovídající 
údržba. Zvýšení kvality veřejného prostranství a zlepšená péče o správu a údržbu 
je obecně nutný předpoklad pozitivního rozvoje lokality. Studie může upozornit 
na lepší kvalitu správy a údržby, ale není v jejích možnostech ji přímo ovlivnit. 
Problematika a zlepšení správy a údržby veřejných prostranství, nejenom o stromy, 
keře a travnaté povrchy, je řešena v návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství 
hl. m. Prahy, kterou vydal IPR Praha v roce 2014.
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43. V obou fázích participace vyplynulo, že lidé vyjadřují obavu z plošného kácení 
stávající vegetace a preferují pouze její doplnění. 

Odpověď: Návrh zachovává maximum současných stromů. Konkrétní řešení bude 
vycházet mimo jiné z dendrologického průzkumu a ze zhodnocení jednotlivých 
stromů. Návrh v celém řešeném území doplňuje přes 400 stromů.

44. Lidé vnímají nedostatek zatravněných ploch v prostorech ulic - negativně vnímají 
převažující dlážděný povrch ploch sdílených prostorů (široké chodníky v ulici 
Táborská, Soudní, navržená úprava prostoru v křížení ulic Táborská a Pod 
Terebkou, křižovatka ulic Na Veselí a Soudní, prostor před budovou Vrchního 
soudu).

Odpověď: Současné požadavky na uliční prostor, který má omezenou šířku, jsou 
natolik intenzivní, že není možné do jejich prostoru umístit jakékoli další plochy. 
V uličním profilu je umístěno pod zemí tolik sítí, že není možné nad nimi cokoli 
budovat. Jako obrovský úspěch vnímáme možnost doplnění stromořadí v takovém 
rozsahu, jak jej studie navrhuje. Zároveň travnaté plochy, či květinové záhony podél 
silnice tvoří bariéru v příčném pohybu ulicí, či od samotných parkovacích stání 
na chodník. Z pohledu současného stavu správy a údržby takovýchto ploch v ulicích 
lze usuzovat, že jakýkoli takto nově vytvořený prvek nebude udržován tak, aby 
splňoval požadavky na kvalitu. 

Ostatní

45. Kontejnery - Na křižovatce ulic Na Veselí a Soudní není vidět, zda se studie 
vyřešila problém s kontejnery.

Odpověď: Nadzemní kontejnery působí v místě rušivě. Proto je vhodné umisťovat je 
v rámci objektů. V případě umístění na veřejném prostranství je vhodné umisťovat 
podzemní kontejnery. Ty nevytvářejí vizuální ani výrazné prostorové bariéry. 
V rámci Koncepční studie bude navrženo podzemní umístění kontejnerů v rámci 
upraveného nároží podél obvodové zdi areálu Věznice Pankrác.

46. Značení křižovatek - Některé komentáře se týkají  průjezdů křižovatkami, zvláště 
pro cyklisty. Někteří lidé mají pocit, že nejsou dotaženy (někde je vyznačení pouze 
pro jeden směr), případně podle nich chybí vyznačení úplně,  

Odpověď: Koncepční studie řeší především prostorové uspořádání veřejného 
prostoru tak, aby umožňoval využívání všemi druhy dopravy – pěšky, veřejnou 
dopravou, na kole i autem. Z hlediska cyklodopravy především vymezuje 
nutné prostorové nároky pro cyklopruhy v ulicích i vzhledem k řadícím pruhům 
v křižovatkách. Detailní řešení dopravního značení, především průběh v rámci 
křižovatek, bude rozpracováno v navazujících projektových dokumentacích.

47. Hluk v důsledku tramvajové a automobilové dopravy - Lidé se obávali, jaký 
bude mít rekonstrukce ulic dopad na hlukovou zátěž území. Nejčastěji se dotazy 
a podněty týkaly možnosti snížení současné vysoké hlučnosti  tramvajové dopravy 
v ulici Táborská,  např. položením zeleného pásu, ale také vysoké frekvence 
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manipulačních jízd tramvají do vozovny.  Kromě toho se lidé obávají zvýšení 
hluku, který vznikne změnou povrchu vozovky v ulicích Na Veselí a Soudní. 

Odpověď: Zatravněný tramvajový pás je navržen v úseku ulice Na Pankráci mezi 
náměstím Hrdinů a ulicí Hvězdova. 

V návrhu je v části ulice Na Veselí mezi ulicemi U Libušiných lázní a Soudní včetně 
daných křižovatek navržen sdílený prostor vozovky a chodníků, který co nejvíce 
zvýrazňuje obytný klidový charakter lokality. V rámci vozovky je navržena hladká 
dlažba, která minimalizuje hlukové zatížení a současně je zde navržena zóna 30. 
Při daných rychlostech je větší zatížení hlukem z motoru oproti hluku z pneumatik.
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