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Návrh podporuje charakter ulice jako významné pěší a cyklistické osy spojující 

park na Kavčích horách s parkem Jezerka. Stávající hodnotné stromořadí 

ze vzrostlých kaštanů bude rehabilitováno a doplněno o pohodlnou pěší 

nezpevněnou cestu pro pěší vycházky. Stromořadí bude doplněno i na protější 

straně ulice. Sdílený prostor mezi ulicemi Nad Jezerkou a Soudní umožňuje 

přirozený bezbariérový pohyb všemi směry. Optimalizace tvaru tramvajové 

smyčky před vjezdem do Vozovny odstraní zbytkové a těžko využitelné prostory 

a umožní vyplnění středu parkově upraveným parkovištěm pro přilehlé instituce. 

Pro lepší organizaci provozu zásobování projde proměnou rovněž předprostor 

hlavního vjezdu do věznice. Historické budově Vrchního soudu bude navrácen 

důstojný předprostor s pobytovými možnostmi.

Před budovou soudu bude 
umístěna občasná zastávka 

tramvaje pro nástup a výstup 
cestujících z nočních zatahujících 

linek tramvaje.

Návrh předpokládá vytvoření 
důstojného předprostoru Vrchního 
soudu s reprezentativním 
charakterem a odpovídajícím 
mobiliářem. 

Úprava tramvajové smyčky 
odstraňuje zbytkové a těžko 
využitelné plochy kolem a nabízí 
prostor pro zřízení parkově 
upraveného parkoviště uvnitř 
kolejiště.

Stromořadí z hodnotných 
kaštanů podél zdi věznice 

bude rehabilitováno 
a doplněno o nezpevněnou 

cestu pro pěší vycházky.

Sdílený prostor bez bariér 
v jedné výškové úrovni 

nabízí možnosti přirozeného 
pohybu všech uživatelů 

veřejného prostoru.
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Dostatečná šířka chodníku a doplněné 
stromořadí nabízí prostor pro 
předzahrádky v návaznosti na služby 
v parteru přilehlých domů.

Předprostor věznice bude upraven 
pro optimalizaci složitého zásobování 
a přístupu k hlavnímu vjezdu. 

V souvislosti s projektem humanizace 
magistrály předpokládáme 
znovuobnovení přirozených 
povrchových bezbariérových pěších 
vazeb přes magistrálu.

Tramvajové zastávky jsou řešeny 
ve vstřícném uspořádání formou mysové 
zastávky umožňující bezbariérové 
nastupování a maximální rozšíření 
chodníků při čekání na tramvaj.
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Návrh řešení
rekonstrukce ulice

zde stojíte



Ulice Soudní je typická klidovým charakterem prostoru mezi věznicí a vozovnou 

tramvají. Je významnou spojnicí zelené osy od Kavčích hor k parku Jezerka, která je 

populární hlavně mezi vycházkovými chodci a cyklisty. Osobitý ráz ulici propůjčuje 

také výrazné stromořadí vzrostlých kaštanů lemující zeď věznice.  Vstup do věznice 

a vjezd do vozovny, přístup k soudu a točna tramvají neodpovídají svým charakterem 

významu místa, ve kterém se nacházejí. Tramvajová smyčka vytváří značné zbytkové 

prostory, které jsou díky periferními charakteru okraje magistrály zneužívány 

pro živelné parkování v blízkosti metra.

„Z náměstí Hrdinů se k vrchnímu 
soudu dá dostat po točitém 
schodišti. Výška a délka schodů je 
ale naprosto nevyhovující, nedá se 
po nich vůbec jít.  Celé prostranství 
před tak důležitou institucí vypadá 
nedůstojně.“ 

„Prostor u budovy Vrchního soudu 
a věznice je klidný a ráda chodím 
tudy na procházky. Vadí mi ale, jak 
tady všude parkují auta a není si kde 
sednout a odpočinout.“ 

„Škoda, že stromořadí kaštanů 
a chodník nevedou po celé délce zdi 
věznice. Dřív tady byla lavička a člověk 
poseděl a jen tak pozoroval dění 
kolem. Teď se tudy nedá moc projít 
a s kočárkem už vůbec ne. Nejprve se 
vyhýbáte zaparkovaným autům, potom 
musíte po úzké vyšlapané pěšině.“     

„Ulice má u křižovatky se Soudní 
široký chodník, jsou tady stromy, je tu 
příjemně. Je ale škoda, že chodníky jsou 
tady dost zanedbané, chybí tu lampy, 
takže není vidět ani na jízdní řád ani, 
když se člověk snaží odemknout dveře. 
V noci tu je někdy rušno, když hosté 
opouštějí místní hospody.“
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Čeho si lidé cení? 
→ klidného prostředí

→ občanská vybavenost

→ dopravní obslužnost a dostupnost 
do centra

→ stromořadí

→ význam místa vyplývající z přítomnosti 
 důležitých institucí

Co lidem vadí?
→ živelné parkování

→ nepřehledné křižovatky

→ bariérové tramvajové zastávky

→ nedostatečné osvětlení a chybějící mobiliář

→ špatná péče a úklid veřejných prostranství

→ komunikace 5. května jako určující 
 bariéra prostupnosti území

Co by si lidé přáli?
→ doplnit stromořadí

→ vytvořit odpočinková místa s lavičkami

→ doplnit chybějící a upravit existující 
 pěší vazby

→ podpořit rozvoj cyklistické dopravy 

→ umožnit propojení významných parků 
 Jezerka a Kavčí hory díky navazujícím 
 zeleným plochám

→ zlepšit kvalitu veřejného prostranství 
 před Vrchním soudem a v prostoru 
 tramvajové smyčky 

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 
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 „Komunikace 5. května 
rozděluje území na dvě části, které 

jsou propojené dvěma podjezdy, které 
lidé vnímají velmi negativně. V tomto 

místě by přitom pěší a cyklistická vazba 
nabízela propojení významných parků 

– Jezerky a Pankráckého parku a dál 
Kavčích hor. “

 „Je to klidná ulice, ale 
po jedné straně se vůbec nedá projít, 

protože tu všude parkují auta. V noci je 
navíc strašně tmavá. V ulici je propadlý 
povrch  zatáčce a mezi parkujícími auty 

se špatně projíždí.“

„Budova Vozovny Pankrác se mi líbí. Je 
ale škoda, že se nějak nevyužije prostor 
uvnitř tramvajové smyčky. Je tam klid, 
ale teď tam roste jen neupravovaná 
zeleň, parkuje pár aut a v noci je to 
málo osvětlené místo. Zastávku tam 
navíc moc lidí nevyužívá.“

„Po téhle straně ulice nechodím. Musím 
se vyhýbat autům, která parkují, kde se 
dá. Navíc je tato strana špatně osvětlená 
a za tmy tudy chodím nerada.“

Oblast kolem Vozovny Pankrác a Pankrácké věznice ve 20. 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.


