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Cílem návrhu je obnovení přirozeného městského prostředí Táborské ulice 

až po náměstí Hrdinů, tj. obnova dostatečně širokých chodníků, oboustranného 

stromořadí, které poskytuje příjemné klima a snižuje prašnost a hluk v ulici. 

Táborská díky tomu bude mít jednotný charakter od křížení s Nuselskou 

až po zaústění do náměstí Hrdinů. Cílem je také vytvořit bezbariérové pěší 

propojení, poskytnout prostor pro bezpečný pohyb cyklistů i oboustranné podélné 

parkování. Díky odstranění několika úrovní podjezdu je možné doplnit novou 

zastávku tramvaje, která výrazně zlepší dopravní obslužnost širšího okolí, 

umožní obnovit dnes skomírající parter domů v nejbližším okolí a podpoří 

rozvoj širší lokality.

Doplnění prvků pro sezení 
ve vegetačně upravené špičce 
na křížení ulice Táborská a Petra 
Rezka nabídne lepší využitelnost 
prostoru.

Zkompaktnění křižovatky 
umožní rychlejší průjezd 

tramvají a zlepší 
podmínky pro pohyb 
chodců i jízdních kol. 

V ulici Lounských návrh 
doplňuje oboustranné 

stromořadí s podélným 
parkováním a rozšiřuje 

plochy pro pěší. 

Díky odstranění několika úrovní 
podjezdu a doplnění stromořadí je 

možné ve výhledové etapě snížit 
hlukovou zátěž ulice a zvýšit kapacitu 

parkování doplněním podélných 
stání. Bezpečný pohyb cyklistů nabízí 

navrhovaný cyklopruh.

Společně s odstraněním 
podjezdu a zamýšlenou 
humanizací magistrály 
se v prostoru náměstí 

Hrdinů obnoví přirozené 
pěší bezbariérové vazby.

Přímé propojení vozovny 
tramvají s Táborskou 
ulicí zvýší efektivitu 
tramvajové dopravy 

a zároveň sníží noční 
hlukovou zátěž obyvatel 
ulice Soudní a Na Veselí.

Návrh předpokládá vytvoření 
důstojného reprezentativního 
prostoru před budovou soudu 
s doplněním laviček a stromů. 
Zároveň zde přibude občasná 
zastávka tramvaje pro nástup 
a výstup cestujících z nočních 

zatahujících linek tramvaje.
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Díky optimalizaci dopravního prostoru je možné 
obnovit stromořadí podél ulice a vytvořit prostor 
pro krátkodobé podélné parkování před mateřskou 
školkou.

Nová zastávka „Lounských“ s oboustranným 
bezbariérově řešeným ostrůvkem oživuje 
ve výhledové etapě celkový prostor a poskytuje 
prostor pro vznik obchodů nebo kaváren v přilehlých 
domech.

Parkově upravené parkoviště 
s rozmístěnými stromy přispěje 
k celkovému oživení prostoru.
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Mimoúrovňové křížení horní části Táborské ulice s magistrálou připravuje tento 

prostor o přirozené městské měřítko. Dnes je tak území pouze součástí dálničního 

přivaděče násilně vetknutého do prostoru města, je velmi obtížné se zde zorientovat 

a v podstatě nemožné se pohybovat pěšky. Magistrála a samotný podjezd rozdělují 

město na naprosto nepropojitelné části a vytváří hlukovou zátěž, která značně snižuje 

možnost obyvatelnosti přilehlých budov a navazujících ulic. Kvůli mnoha úrovním 

nájezdů a podjezdů téměř 90 % z celého profilu ulice zabírá plocha několika vozovek 

a nezbývá místo pro jiný než dopravní prostor. Významnou roli v celkovém vnímání 

prostoru hraje také rozlehlá křižovatka s ulicí Petra Rezka.

„Tohle je hezká část ulice 
se stromy a 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.“

 „Obchody, které 
tu sídlí, se tady většinou dlouho 

neudrží. Dostat se k nim totiž jde 
jenom podjezdem. Můžete na ně 
z druhé strany silnice koukat, ale 
je těžké najít k nim cestu. Není to 

tu ani hezké, chybí stromy,  
je tu hluk a prach.“

„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.“

„Touto částí ulice raději nechodím. 
Nejsou tady žádné obchody, žádné 
stromy, jen zaparkovaná auta a zeď. 
Když tudy jdu, snažím se jen rychle projít. 
Necítím se bezpečně. Za domy je přitom 
hezký prostor se stromy a díky věznici 
také klid.“

Čeho si lidé cení? 
→ přítomnost věznice zaručující klid v  
 přilehlém okolí

→ architektonická hodnota severní části 
 ulice Táborská

→ občanská vybavenost

→ dopravní obslužnost a dostupnost 
 do centra

→ parky

Co lidem vadí?
→ živelné parkování

→ nepřehledné křižovatky

→ špatná péče a úklid veřejných prostranství

→ napojení podjezdem na Náměstí Hrdinů

→  hluk z přilehlé komunikace

Co by si lidé přáli?
→ zajistit podmínky pro aktivní parter 

→ doplnit stromořadí

→ zřídit bezbariérové tramvajové zastávky 

→ vytvořit odpočinková místa s lavičkami

→ doplnit chybějící pěší vazby a upravit existující

→ podpořit rozvoj cyklistické dopravy 

→ zlepšit napojení území na jeho okolí

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 
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„Když tudy jedu na kole po silnici, raději 
přejíždím na chodník. Křižovatka je dost 
komplikovaná, semafory na sebe nenavazují 
a chybí pruh pro cyklisty. Bylo by fajn v území 
vybudovat značení pro jízdní kola, doplnit 
cyklostojany nebo třeba i půjčovnu.“   

 „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.“

 „Chybí tady tramvajová zastávka. 
Na Palouček je to daleko a na Pražského povstání 
je to tak komplikovaná cesta podjezdem, že se mi 

tam moc nechce. To raději dojdu na Vyšehrad.“ 

 „V prostoru podjezdu člověk 
moc neví, jestli vyjde tam, kam mířil. 

Hluk od projíždějících aut a tramvají se 
odráží od stěn. Pro cyklisty je těžké projet, 
protože u výjezdu musí objíždět parkoviště 

na nájezdovou rampu. Chybí tak vlastně spojení 
Táborské s náměstím Hrdinů.“ 

Provizorium horní části ulice Táborské při výstavbě podjezdu v 70. letech 20. století | archiv DPP, a.s.
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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.


