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Cílem návrhu je vytvořit příjemné městské prostředí s dostatečně širokými 

chodníky, které nabídnou prostor pro lavičky či předzahrádky před obchody 

a kavárnami. Doplnění stromořadí vytvoří příjemné klima pod stromy a navíc 

sníží hluk a prašnost. Vyvážením prostoru pro pěší a automobilovou dopravu lze 

obnovit stejně kvalitní prostor i na východní straně ulice. Tramvajové zastávky 

s mysem, přístřešky a lavičkami mezi stromy nabízejí bezpečný a bezbariérový 

přístup do tramvaje. Pohodlný a bezpečný pohyb cyklistů zajišťuje ve směru 

nahoru cyklopás mezi chodníkem a parkujícími automobily a ve směru dolů 

cyklopruh v kraji vozovky. Mimo zastávky tramvaje jsou umístěna podélná 

parkovací stání pro rezidenty.

Cíp náměstí gen. Kultvašra nabízí 
příjemný prostor pod vzrostlými 
lipami, který vznikl optimalizací 
parkovacích stání. Prostor 
může sloužit jako místo pro 
pořádání různých akcí nebo jako 
příležitostné tržiště.

V celé ulici jsou širší chodníky 
s doplněnými stromy, což 
umožní rozvoj předzahrádek 
a dalších míst, kde každý může 
trávit volný čas.

Doplnění prvků pro 
sezení ve vegetačně 

upravené špičce 
na křížení ulice Táborská 

a Petra Rezka nabídne 
lepší využitelnost 

prostoru.

Díky optimalizaci 
dopravního prostoru 
je možné obnovit 
stromořadí podél 
ulice a vytvořit 
možnosti krátkodobého 
podélného parkování 
před mateřskou školkou.

V ulici Lounských návrh 
doplňuje oboustranné 

stromořadí s podélným 
parkováním a rozšiřuje 

prostor pro pěší. 

Scelení a zjednodušení 
křižovatky umožňuje 
nejen větší přehled pro 
řidiče automobilu, který 
vjíždí do křižovatky, ale 
také bezpečnější úpravu 
přechodu hojně užívaného 
dětmi ze ZŠ Táborská.

Obnovení oboustranného 
stromořadí snižuje hluk 

i prašnost v ulici.
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Nově vytvořená parkovací stání před domy 
na východní straně ulice doplňují možnosti  
dopravy v klidu.

Zastávka s bezbariérovým mysem umožňuje bezpečný 
a pohodlný přístup k tramvaji. Zároveň nabízí po obou 

stranách ulice příjemné prostředí pro aktivity 
v návaznosti na obchody a kavárny v okolních budovách.

Vytažení chodníků na křižovatce  
zlepší podmínky pro pěší a rychlejší 

průjezd tramvají i jízdních kol.
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Ve střední části Táborské ulice je díky tramvajové zastávce Palouček hodně obchodů 

a služeb v přízemí budov, což podporuje příjemný ruch ulice. Zbytek zachovalého 

stromořadí poskytuje příjemné prostředí pro předzahrádky kaváren a restaurací. 

Široké chodníky a vhodně řešená přízemí domů nabízejí ideální prostor pro další 

služby. Tento potenciál ale dnes snižují živelně parkující automobily, které jsou navíc 

bariérou pro chodce. Dopravní prostor ulice značně dominuje oproti plochám určeným 

k pohybu chodců a pobytu v ulici a společně s výraznými prostorovými nároky 

zastávkových ostrůvků tramvajové trati omezují využití zbývajícího profilu ulice.

„Tohle je hezká část ulice se stromy, obchůdky 
a kavárnami. Hodily by se sem předzahrádky, mohlo 
by to tady žít. Zastavuje se tady dost cyklistů, tak by 
se hodily stojany na kola. Místo toho jsou tady všude 
zaparkovaná auta a na různých místech vystupují sloupy 
a nedá se tudy vůbec projít.“

„Zelené prostranství se stromy 
oživuje prostředí ulice a prostor by 
mohl sloužit jako příjemné místo 
k odpočinku. Teď je celé prostranství 
ale obehnané bíločerveným zábradlím, 
nejsou tu žádné lavičky ani koše.“

„Je to poslední přechod pro chodce 
na Táborské před podjezdem, dál je 
to taková jednosměrka pro chodce. 
Táborská tady končí, dál už je to 
vlastně podjezd na dálnici.“

„Chodník, po kterém se prochází v místě u křížení 
s ulicí Pod Terebkou je strašně úzký a nedá se po něm 
projít ve dvou. Navíc je poškozený prorůstajícími 
kořeny stromů. Na jedné straně v cestě stojí nešikovně 
umístěny reklamní stojan, a ještě k tomu člověk musí 
přejít dva přechody, aby se na něj vůbec dostal.“
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Čeho si lidé cení? 
→ architektonická hodnota 

→ bloková zástavba s potenciálem živého  
 parteru

→ občanská vybavenost

→  dopravní obslužnost a dostupnost 
 do centra

→  parky

Co lidem vadí?
→ živelné parkování

→ nepřehledné křižovatky

→ bariérové tramvajové zastávky

→ špatný stav a nejednotná podoba povrchů

→ špatná péče a úklid veřejných prostranství

Co by si lidé přáli?
→ zajistit podmínky pro vytvoření funkčního 
 městského bulváru

→ doplnit stromořadí

→ upravit tramvajové zastávky tak, 
 aby byly bezbariérové

→ vytvořit odpočinková místa s lavičkami

→ doplnit chybějící pěší vazby 
 a upravit existující

→ podpořit rozvoj cyklistické dopravy 

→ vytvořit kvalitní veřejného prostranství 
 na místě křížení Táborské s ulicí 
 Pod Terebkou

Historická cesta spojující Nusle s Pankrácí, která se na území dnešního náměstí 

Hrdinů napojuje na starou cestu od Vyšehradu, tvoří i dnes jednu z hlavních os těchto 

čtvrtí. Plánovaná rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Táborská, Na Pankráci, 

Na Veselí a Soudní nyní nabízí jedinečnou možnost zkvalitnit také přilehlá veřejná 

prostranství těchto tříd.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy proto ve spolupráci s Dopravním podnikem a.s. 

a MČ Praha 4 zpracovává koncepční studii, která zaručí koordinovaný postup při 

rekonstrukci ulic. Aby navržená podoba veřejných prostranství odrážela potřeby jejich 

uživatelů, zjišťovali jsme během veřejných setkání a komunitních procházek 

jejich potřeby.

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 

Táborská | Na Pankráci
2 Palouček

koncepční studie

„Křižovatka je hrozně nepřehledná, v jízdních 
pruzích je pro cyklisty i auta těžké se 
zorientovat. A když vyjíždíte ze Svatoslavovy, 
nevidíte přes přístřešek tramvajové zastávky.“

„Bylo by dobré, kdyby východní strana 
ulice byla živější – jako ta protilehlá. 
Pomohlo by stromořadí.“  

„Přejít křižovatku Táborské a Petra Rezka je dost 
nepříjemné. Rodiče s dětmi, kteří jdou do školky, 

se musí zastavit uprostřed na malém ostrůvku 
a čekat na zelenou. V široké zatáčce tady navíc 

tramvaje i auta nabírají vysokou rychlost.“

 „Nástupní ostrůvek zastávky 
Palouček je strašně úzký a strašně špatně se 
na něj dostává. Snad každý den z něj spadne 

nějaký starý člověk. A přechod ještě k tomu vede 
přímo do velkého stromu.“

Pohled do střední části ulice Táborská ze 70. let 20. století | archiv DPP, a.s.
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