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Cílem návrhu je vytvořit přirozené městské prostředí ulice s dostatečně širokými 

chodníky s prostorem pro odpočinek na lavičkách či posezení na předzahrádkách 

u obchodů a kaváren. Do nově upořádaného uličního profilu s vyváženým 

prostorem pro chodce a dopravu je možné doplnit plnohodnotné chodníky 

a stromořadí po obou stranách ulice. Budovy podél západní strany ulice tak 

při zachování možnosti zásobování ve sdíleném prostoru dostávají příležitost 

oživit a rozvinout parter třeba přidáním předzahrádek. Po obou stranách ulice 

je navrženo podélné parkování a pruh pro bezpečný pohyb cyklistů.  Středově 

vedená tramvajová trať je opatřena vegetačním povrchem extenzivního charakteru 

a v samotném středu ulice návrh přidává novou zastávku obsluhující 

sídliště Pankrác II. 

Kultivace 
povrchů prostoru 
před budovou 
Ministerstva 
vnitra.

Zatravněné tramvajové těleso 
společně s oboustranným 
stromořadím snižuje prašnost, 
hlukovou zátěž tramvajové 
dopravy a zlepšuje celkové 
klima v ulici.

Současné zásobovací rampy domů 
budou upraveny do podoby sdíleného 
prostoru pro pohyb pěších s možností 
vytvoření předzahrádek. Na zakončení 
prostorů vznikne schodiště, které umožní 
kontinuální průchod pěších. Zachování 
příjezdu zásobování je samozřejmostí.

Příčná prostupnost ve vazbě 
na požadované pěší vazby 
ze sídliště.

Nová sdružená zastávka 
tramvaje a autobusu 
zlepšuje celkovou 
dopravní obslužnost území 
sídliště Pankrác II a ulic 
Na Pankráci, Na Veselí 
a Sevřená.
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V návaznosti na budovy s aktivním 
parterem nabízí vegetační pás 
příležitostný prostor pro předzahrádky, 
či jiné alternativní využití.

V ulici vzniknou nové přechody 
ve všech ramenech křižovatky 
a v místech přístupu na zastávku. 
Díky celkové úpravě ulice Na Veselí 
se výrazně zkrátí dnešní nebezpečný 
přechod.

Západní strana ulice bude kompletně 
doplněna o kontinuální bezbariérový 
chodník.

Chráněný cyklopruh mezi parkujícími 
automobily a chodníkem nabízí 
bezpečné cyklistické propojení 
směrem na Pankrác.

Na západní straně ulice přibude nové 
stromořadí na rozhraní chodníku 
a vozovky, které bude poskytovat 
příjemné prostředí pro pobyt v ulici.
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Nová sdružená zastávka „Kotorská“ a nový chodník podél západní strany ulice | etapa 2

Celkový pohled na náměstí Hrdinů a navazující řešené ulice  | výhledová etapa 4

Hrana obrubníku

Navrhovaný | stávající strom

Území pro dodatečné studie / soutěže

Přidružená plocha chodníku

Tramvajové koleje

Mlatové povrchy

Sdílený prostor / pojížděná dlažba

Rozhraní materiálů

Travnaté plochy

Samostatné investorské záměry

Plocha chodníkuŘešené území

Návrh řešení
rekonstrukce ulice

zde stojíte
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Ulice Na Pankráci skýtá ve své velkorysé šířce velký potenciál. Při výstavbě sídliště 

však byla novými objekty pro vybavení sídliště Pankrác II přetvořena na dopravní 

komunikaci sloužící pouze pro zásobování objektů. To ovlivňuje její podobu například 

v tom, že celá západní strana zcela postrádá chodník a že v celé délce ulice není 

jediný přechod pro chodce. Východní strana ulice si zachovala dodnes podobu 

blokového města s  částečně udržovaným vegetačním pásem a postupně dožívajícím 

stromořadím, oddělujícím chodník od vozovky. Středově vedená tramvajová trať je 

šířkově předimenzována a zabírá podstatnou část profilu ulice.

„Na této straně ulice chybí pruh 
pro cyklisty. Kola tady proto jezdí 

po chodníku, a protože je to z kopce, 
jedou hodně rychle. Bojím se tady 

chodit s dcerou, aby ji někdo nesrazil.“     

„Na Pankráci je důležitou ulicí, kterou 
ale lemuje chodník jen z jedné strany. 
Na západní straně je pouze vyšlapaná 

stezka. Po vozovce vede cyklopruh, 
ale není moc dobře navržený. Cyklisté 
nemají dobrý přehled o vyjíždějících 
autech z přilehlých parkovišť a je to 

pro ně nebezpečné.“ 

„Touto částí ulice Na Pankráci chodím jen 
málokdy. Spíš než ulici ji vnímám jako 
silnici vedoucí k podjezdu, kterému se 
vyhýbám. Všiml jsem si, že i ostatní lidé 
chodí raději ulicí Sdružení.“ 

„Je tu nepřehledný a dlouhý přechod. 
V nejasně vyznačených jízdných 
pruzích je těžké se vyznat a do toho 
tudy ještě rychle vyjíždí tramvaj 
z podjezdu.“  

Čeho si lidé cení? 
→ šířka ulice s atmosférou městského 
 bulváru

→ občanská vybavenost

→ hustá maloobchodní síť

→ dopravní obslužnost a dostupnost 
 do centra

→ parky

Co lidem vadí?
→ nepřehledné křižovatky

→ špatná péče a úklid veřejných prostranství

→ hluk a světelný smog

→ neexistující chodník po celé západní 
 délce ulice

→ roztříštěnost zastávek veřejné 
 dopravy v blízkosti náměstí Hrdinů

Co by si lidé přáli?
→ sjednotit povrchy chodníků

→ doplnit stromořadí a květiny

→ zřídit bezbariérové zastávky MHD 

→ zabezpečit bezpečný pohyb chodců 
 a cyklistů po východní délce ulice 

→ doplnit chybějící přechody pro chodce 
 zajišťující bezpečnou prostupnost území

→ doplnit více laviček a košů

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 
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„Autobusové, tramvajové zastávky 
a metro, všechno je strašně roztříštěné. 
Bylo by lepší, kdyby byly všechny 
blízko u sebe. Takhle vždycky stojím 
na rohu a čekám, co pojede dřív. Pak 
utíkám přes křižovatku, abych to stihl.  
Pokud je tady člověk poprvé, je těžké 
zorientovat se.“ 

„Ze zastávky tramvaje není možné přejít 
silnici směrem do sídliště. Stejně tady 
ale většina lidí přechází, protože je to 
nejkratší cesta kolem hotelu a pizzerie. 
To je vlastně jediný průchozí a celkem 
udržovaný prostor mezi provozovnami 
na západní straně ulice.“  

„Chybí tu přechod. Pokud bych měla jít 
na přechod, musím dojít až na konec 
ulice. Chodí tudy přitom děti do školy 
a knihovny. Každou chvíli tady někdo 
přebíhá. Na druhé straně silnice navíc 
ani neprojdete, protože narazíte na zeď. 
Prostupnost je tady opravdu špatná.“  

„Kvůli zásobování přilehlých provozoven 
musí člověk překonávat rampy 
a vyhýbat se zaparkovaným autům. To 
jdu raději vzdálenější Kotorskou.“   

Tramvajová zastávka v ulici Na Pankráci v 70. letech 20. století | archiv DPP, a.s.

Současný stav ulice

zde stojíte

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.


