
Táborská | Na Pankráci

Cílem návrhu je vytvořit příjemné prostředí, kde uživatelé rádi tráví svůj čas. 

Pohodlný a bezpečný pohyb a bezbariérové přecházení ulice v poptávaných 

a již dnes užívaných pěších vazbách podpoří rozšířené chodníky a bezbariérový 

přístup na zastávky veřejné dopravy. Díky vyvážení ploch určených pro pohyb 

pěších, dopravu a optimalizaci parkování nabízí prostor ulice využití příjemného 

klima pod stromy pro předzahrádky před kavárnami a místa pro odpočinek před 

obytnými domy a na zastávkách. Pohodlný a bezpečný pohyb cyklistů ve směru 

nahoru zajišťuje cyklopás mezi chodníkem a parkujícími automobily a směrem 

dolů cyklopruh vedený v kraji vozovky. Mimo zastávky tramvaje mohou rezidenti 

podélně parkovat.

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.

Ve směru do Nuslí nabízí 
bezpečnou jízdu cyklistů 
samostatný cyklopruh v kraji 
vozovky.

Kratší přechod pro chodce společně 
se zvýšeným přechodem přes 
Sezimovu ulici poskytuje vyšší 
bezpečnost chodců a ohleduplnější 
projíždění vozidel v blízkosti školy 
a tramvajové zastávky.

Chráněný cyklopruh v prostoru 
mezi chodníkem a parkováním 
nabízí ve směru na náměstí Hrdinů 
pohodlnou a bezpečnou jízdu i těm 
nejmenším cyklistům.

Doplnění chybějícího přechodu pro 
chodce v místě poptávané pěší vazby 
jako spojnice Nuselské a Vladimírovy 
a pro přístup na zastávku tramvaje.
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Tramvajový ostrůvek poskytuje bezpečný prostor 
pro čekání na veřejnou dopravu i v případě čekání 
automobilů na průjezd semafory na křižovatce 
s Nuselskou ulicí.

Zastávka s mysem umožňuje bezpečný a pohodlný 
přístup k prostředkům veřejné dopravy a zároveň 
nabízí prostor pro aktivity v příjemném prostředí pod 
stromy.

Obnovené stromořadí před školou vytvoří příjemnější 
klima i prostor pro lavičky, kam si můžou sednout 
děti i rodiče. Obslužnosti pomohou nově vymezená 
parkovací stání.

Scelení a zjednodušení křižovatky umožňuje 
zkrátit přechod pro chodce mezi zastávkou 
a ZŠ Táborská a zároveň i lepší výhled pro 
řidiče vjíždějící do křižovatky.

1 Nuselská radnice

koncepční studie

Pohled na zastávku Nuselská radnice s doplněným přechodem | etapa 1

Pobytový prostor pod lipami v cípu náměstí pod schody v ulici Pod Terebkou | etapa 1
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Těžištěm dolní části ulice Táborské je parkově upravené náměstí Generála Kutlvašra 

s budovou Základní školy Táborská a historickou budovou Nuselské radnice, 

která dominuje širokému profilu ulice s původně oboustranným stromořadím. 

Mimo zmíněných dominant prostor v současné době oživuje Husův sbor, Nuselská 

poliklinika, obchod Tesco a několik restaurací. Velkoryse založená šířka ulice 

s prostornými chodníky a částečně zachovalým stromořadím nabízí prostor pro 

bohaté možnosti využití parteru přilehlých budov. Přesto je dnes většina prostoru 

pro pěší i prostor pod stromy využívána pro parkování. Zastávky veřejné dopravy 

jsou řešeny bariérově a pro bezpečný a přirozený pohyb chodců chybí v ulici několik 

klíčových přechodů.

„Před školou čekají na děti rodiče 
nebo si tam dávají srazy spolužáci, ale 
přitom si tady není kam sednout. Bylo 
by fajn tady mít stromy, lavičku, prostor, 
který by oddělil školu od silnice. Navíc 
chybí pár parkovacích míst na dočasné 
zastavení pro rodiče, kteří tady vysazují 
nebo vyzvedávají děti.“

„Řidiči se tady nestydí zaparkovat 
na místech, která pro to nejsou 
vhodná. Člověk má pocit, že jsou všude 
upřednostněna před chodci. Ulice je tu 
široká a mohla by se stát bulvárem Nuslí 
s předzahrádkami, kde by lidé trávili 
čas.“

„Lidé v těchto místech přebíhají ulici, 
protože na jedné straně je poliklinika 
a na druhé Tesco a zastávka. Chybí tady 
ale přechod. Navíc se vyhýbají autům 
zaparkovaným, kde se dá.“

„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

→ zkvalitnit prostor před základní školou 
včetně doplnění parkovacích míst 

→ 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
1 Nuselská radnice

koncepční studie

„Tramvajové zastávky v  Táborské 
jsou těžko přístupné, protože jsou 
bariérové. Obzvláště ta u polikliniky 
by měla brát v úvahu potřeby lidí se 
sníženou možností pohybu. Navíc 
do takto prostorné ulice by se hodily 
zastávky třeba vídeňského typu.“

„Po přechodu tudy vodíme děti 
do základní školy. Nepustila bych 
je ale samotné, protože přechod je 
příliš dlouhý a špatně umístěný, takže 
seshora přijíždějící auta jedou hrozně 
rychle. Chybí navíc označení „Pozor 
škola“.“

„Lidé vnímají, že tento veřejný 
prostor má potenciál stát se místem 
rozvoje komunitních aktivit (trhy, 
kulturní akce). V současnosti veřejnost 
negativně hodnotí současné využití 
prostranství převážně jako parkoviště 
dojíždějících. Parkování vytváří 
významnou bariéru průchodnosti 
území.“

„V ulici chybí cyklostezka. Ve směru 
do kopce znemožňují cyklistům 
výhled zaparkovaná auta. Lidé by 
preferovali vybudování chráněného 
pruhu pro cyklisty tak, aby se 
tudy nebáli jet s dětmi. Hodně by 
pomohly i cyklostojany před obchody, 
kavárnami a restauracemi.“

Pohled na historickou podobu ulice Táborská u Nuselské radnice z 30. let 20. století | archiv DPP, a.s.

Současný stav ulice

zde stojíte



Táborská | Na Pankráci

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.

Pod Sokolovnou

Táborská

Svatoslavova

Božetěchova

Na Květnici

Petra
 Rezka

Lounských

Táborská

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.

2 Palouček

koncepční studie

Aktivní parter a oboustranné stromořadí v místě tramvajové zastávky Palouček | etapa 1

Pobytový prostor pod lipami v cípu náměstí pod schody v ulici Pod Terebkou | etapa 1

Hrana obrubníku

Navrhovaný | stávající strom
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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.“

Pod Sokolovnou

Táborská

Svatoslavova

Božetěchova

Na Květnici

Petra
 Rezka

Lounských

Táborská

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.

Současný stav ulice

zde stojíte



Táborská | Na Pankráci

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.

Petra Rezka

5. května

Táborská

náměstí 
Hrdinů

N
a Květnici

Petra Rezka

Lounských

Táborská

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.

3 Lounských

koncepční studie

Navrácení přirozené formy ulice s novou tramvajovou zastávkou „Lounských“ v místě dnešního podjezdu | výhledová etapa 4

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



Petra Rezka

5. května

Táborská

náměstí 
Hrdinů

N
a Květnici

Petra Rezka

Lounských

Táborská

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 

Táborská | Na Pankráci
3 Lounských

koncepční studie

„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.

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.



Táborská | Na Pankráci

Návrh vytváří přirozené městské prostředí a včetně důstojných prostorů před 
významnými institucemi. Výraznou novinkou je přesun dnes rozdělených zastávek 
všech tramvají a autobusů v přímé návaznosti na výstup z metra a vytvoření jedné 
sdružené zastávky, což zásadně zlepší orientaci v území a urychlí přestupy.  
Výhledová etapa navrhuje navrácení všech křížení do jedné úrovně, čímž dojde 

k postupné obnově přirozeného městského prostředí. Optimalizace tvaru tramvajové 
smyčky před vjezdem do vozovny umožní lepší využití celkového prostoru a eliminaci 
zbytkových ploch kolem. Proměnou projde část ulice Děkanská vinice, kde by se měl 
obnovit parkově upravený středový pás. Důstojný charakter dostane prostor před 
vrchním soudem.

Nově navrhovaný 
výtah poskytne 
bezbariérový přístup 
přímo na nástupiště 
metra C.

Pobytové prostranství 
s lavičkami a stromy 
bude navazovat 
na aktivní parter 
okolních domů. 
Optimalizované plochy 
parkování jsou doplněny 
stromořadím.

Nově vybudovaný 
chodník podél severní 
strany náměstí, společně 
se stromořadím 
a podélným 
parkováním přispěje 
ke znovuobnovení 
aktivního parteru 
přilehlých budov.

Parkově upravené 
parkoviště s rastrem 
stromů přispěje 
k celkové revitalizaci 
prostoru.

Přímé propojení 
vozovny tramvají 
s Táborskou ulicí sníží 
noční hlukovou zátěže 
obyvatel ulice Soudní 
a Na Veselí a zvýší 
efektivitu tramvajové 
dopravy.

5. května
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Dačického

Děkanská vinice II

N
a Pankráci

Sevřen á

Dačického

Přesunutím a sdružením 
zastávky tramvají a všech 
linek autobusu v obou směrech 
do prostoru náměstí s přímou 
návazností na výstup z metra 
dojde k celkovému zlepšení 
přestupních vazeb i celkové 
orientace v území.

Středovému zelenému pásu 
ulice Děkanská vinice, který 
je součástí zelené osy, bude 
navrácen charakter parku 
s lavičkami a středovým 
průchodem.

V souvislosti s projektem 
humanizace magistrály 

předpokládáme ve výhledovém 
stavu znovuobnovení 

přirozených povrchových 
bezbariérových pěších vazeb 

přes magistrálu.

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

Návrh předpokládá vytvoření 
důstojného předprostoru Vrchního 
soudu s reprezentativním 
charakterem a odpovídajícím 
mobiliářem. Před budovou soudu 
bude umístěna občasná zastávka 
tramvaje pro nástup a výstup 
cestujících z nočních zatahujících 
linek tramvaje.

4 Náměstí Hrdinů

koncepční studie

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

Sdružení všech zastávek veřejné dopravy do jednoho přestupního bodu v návaznosti na metro | etapa 2

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

zde stojíte
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Náměstí Hrdinů je významným veřejným prostranstvím na křížení cest z Nuslí 

a Vyšehradu, jemuž dominuje historická budova vrchního soudu. Náměstí 

je středobodem celkového návrhu, jímž prochází zelená osa spojující park 

na Kavčích Horách a park Jezerka, ale také severojižní magistrála, která značně 

negativně ovlivnila celkové využití náměstí. Rozlehlé dopravní křižovatky ve všech 

čtyřech rozích náměstí omezují přirozené pěší vazby. Celý prostor je v podstatě 

mimoúrovňovou dopravní křižovatkou se severojižní magistrálou. Přestože je 

Pražského povstání významným přestupním bodem veřejné dopravy, tak jsou 

jednotlivé zastávky roztříštěné do všech koutů náměstí, což výrazně zhoršuje 

orientaci v místě a prodlužuje přestupy.

Čeho si lidé cení? 
→ občanská vybavenost

→ aktivní parter

→  dopravní obslužnost  
     a dostupnost do centra

→ význam místa vyplývající z přítomnosti   
důležitých institucí

→ parky

Co lidem vadí?
→ nepřehledné křižovatky

→ špatná péče a úklid veřejných prostranství

→ hluk a světelný smog

→ komunikace 5. května jako dominantní 
bariéra prostupnosti území 

→  roztříštěnost zastávek veřejné dopravy 
     v blízkosti Náměstí Hrdinů

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

→ doplnit stromořadí

→ zřídit bezbariérové tramvajové zastávky 

→ doplnit chybějící pěší vazby a upravit existující

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

→ zlepšit kvalitu veřejného prostranství před 
Vrchním soudem  

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 

Táborská | Na Pankráci
4 Náměstí Hrdinů

koncepční studie

„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.“

„Park na náměstí Hrdinů je velkorysý prostor 
s velkým potenciálem pro řadu využití. Je ale 
špatně přístupný, takže ho lidé moc nevyužívají. 
Není tam hřiště a nic, kvůli čemu v se v něm 
lidé zastavili. V některých místech je hodně 
neudržovaných keřů.“

„Ulice 5. května rozděluje území na dvě části. 
Jediné propojení je skrze í dva podjezdy, kterým 
se ale lidé raději vyhýbají. Pro pěší ani cyklisty 
tak neexistuje propojení významných parků 
Jezerky a Kavčích hor.“ 

„Bylo by fajn, kdyby byla možnost projít 
stromořadím v ulici Děkanská vinice. 

Nevede tudy ale žádná stezka.“

Přirozené městské prostředí náměstí Hrdinů ve 30. letech 20. Století  | archiv DPP, a.s.

Současný stav ulic

Křižovatka je extrémně nepřehledná 
a pro chodce těžko překonatelná. 
Chybí přímý a bezbariérový vstup 
do metra a ten existující nechává 
na chodníku jen úzký prostor pro 
procházející. Jeho okolí je navíc 
špinavé a necítím se tam bezpečně.“

„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. 

 „Když jdu z Táborské 
na Pražského povstání, musím 

složitě obcházet křižovatku, protože 
od náměstí Hrdinů do metra nevede 

přimý přechod pro chodce.“ 

zde stojíte

 „V prostoru podjezdu je 
dost těžké se zorientovat. 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.“

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.



Táborská | Na Pankráci

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.

5 Na Pankráci

koncepční studie

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 

Táborská | Na Pankráci
5 Na Pankráci

koncepční studie

„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.
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Návrh obnovuje v celé délce ulice charakter, který dnes obyvatelé znají z okolí 

zastávky Na Veselí. Obnovení úrovňového křížení ulic nabízí bezbariérové pěší 

přechody přes magistrálu, propojuje dnes oddělené části města a umožňuje 

znovu vysadit oboustranné stromořadí, které sníží hlukovou zátěž i prašnost. 

Oboustranné podélné parkování podél obytných domů zlepší obslužnost území 

a zvýší celkovou hodnotu území. V celé délce ulice navrhujeme zřídit zónu 

s omezením rychlosti na 30 km/h, která umožní bezpečný pohyb a sdílení 

prostoru všemi druhy jeho uživatelů. Pro podporu přirozeného bezbariérového 

pohybu všemi směry by se prostor mezi ulicemi Nad Jezerkou a Soudní ulice měl 

upravit do podoby sdíleného prostoru.

Nová sdružená zastávka tramvaje 
a autobusu zlepšuje celkovou dopravní 
obslužnost území sídliště Pankrác II 
a obyvatel ulice Na Pankráci, Na Veselí 
a Sevřené.

Obnovené stromořadí 
zlepšuje obytnou kvalitu ulice 
a zpříjemňuje bydlení díky snížení 
hluku, prašnosti. Díky doplnění 
podélného parkování se zlepší 
dostupnost domů a možnost 
zásobování.

Obnova úrovňového křížení 
ulic společně s bezbariérovými 
přechody ve výhledovém stavu 
zjednoduší pěší a cyklistickou 
prostupnost území a umožní 
obnovu stromořadí a parkovacích 
kapacit v ulici.

Pobytový prostor 
s lavičkami a protahovacími 

prvky nabízí místo pro 
aktivní využití volného 

prostoru.

Podpora klidového 
charakteru ulice formou 
sdíleného prostoru 
s doplněním stromořadí 
mezi parkovací stání.

Sdílený prostor bez bariér 
v jedné výškové úrovni 
nabízí možnosti přirozeného 
pohybu všech uživatelů 
veřejného prostoru.
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Obnovené stromořadí zpříjemní 
bydlení i trávení času v ulici 
a doplnění podélného parkování 
zjednoduší zásobování a dostupnost 
domů.

Tam, kde jsou v přízemích domů 
obchody, návrh vymezuje  plochy pro 
zastavení zásobovacích vozů

Tramvajové zastávky jsou řešeny ve 
vstřícném uspořádání formou mysové 
zastávky umožňující bezbariérové 
nastupování a maximální rozšíření 
chodníků pro čekání na tramvaj.

V ulici přibudou nové přechody 
ve všech ramenech křižovatky 
a v místech přístupu na zastávku. 
Díky celkové úpravě ulice Na Veselí 
dojde ke značnému zkrácení dnešního 
nebezpečného přechodu.

Pobytový prostor s lavičkami pod 
stromy nabízí příjemný odpočinkový 
prostor v blízkosti knihovny.

6 Na Veselí

koncepční studie

Přirozený městský charakter ulice Na Veselí v místě dnešního podjezdu | etapa 3

Sdílený prostor křižovatky Na Veselí a Soudní  | etapa 3

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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Pro ulici Na Veselí je charakteristické klidové rezidenční využití na rozhraní 

blokového města a vilových čtvrtí. Ulice těží z přítomnosti tramvajové trati, která 

nabízí dobrou dostupnost do centra města a snižuje dopravní zátěž území. Charakter 

ulice lze nejlépe definovat v části mezi ulicemi Soudní a Nad Jezerkou, kde jsou 

dodnes zachována oboustranná stromořadí a přirozený předměstský charakter ulice. 

Hodnotu místa posilují také blízké parky. Významnou zátěží celé ulice je pojezd 

magistrály, který je jednak bariérou pro chodce, osoby se sníženou schopností 

pohybu nebo cyklisty, ale také znemožňuje přirozené využití ulice, přístup k domům, 

parkování, umístění stromořadí, apod. Podjezd je také zdrojem výrazné hlukové 

zátěže ulice.

„Zelený prostor před nevyužitou 
budovou by bylo dobré nějak oživit. 

Teď je tu jen divoká zeleň a kolem 
zaparkovaná auta. Celý kout působí 
špatným až nebezpečným dojmem.“  

„Podchod pod komunikací 5. května 
je zanedbaný, stěnami prosakuje voda 
a není tady koš. Není dobře osvětlen, 
a když projíždí tramvaj, ten hluk 
se nedá vydržet. Lidé se tam necítí 
bezpečně a raději jdou delší cestou, 
aby se mu vyhnuli. Podchod není 
uzpůsoben pro kočárky, protože rampa 
nevyhovuje různým rozchodům kol. 
Také pro cyklisty je průjezd s tramvají 
za zády nepříjemný a jedou raději po 
chodníku.“ 

„Je to klidná ulice, ale po jedné straně 
se vůbec nedá projít, protože tu všude 
parkují auta. V noci je navíc strašně 
tmavá. V zatáčce je propadlý povrch 
a mezi parkujícími auty se špatně 
prochází.“ 

„Ulice má u křižovatky se Soudní 
široký chodník, jsou tady stromy, je 
tu příjemně. Je ale škoda, že chodníky 
jsou tady dost narušeny, prostor není 
dostatečně osvětlený, 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.“ 

Čeho si lidé cení? 
→ Architektura staveb v severovýchodním  
 konci ulice

→ bloková zástavba s potenciálem aktivního   
 parteru

→ občanská vybavenost

→ dopravní obslužnost a dostupnost 
 do centra

→ blízkost parku Jezerka

Co lidem vadí?
→ živelné parkování

→ nepřehledné křižovatky

→ bariérové tramvajové zastávky

→ špatný stav a nejednotná podoba povrchů

→ 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 pěší vazby 
 a upravit existující

→ podpořit rozvoj cyklistické dopravy 

→ zkvalitnit prostředí a přístup k budovám  
 přiléhajícím k podjezdu pod komunikací 
 5. května

→ vytvořit veřejné prostranství 
 s mobiliářem v klidné části ulice Na Veselí 

→ zklidnit automobilovou dopravu 

Proto jsme oslovili
občany.

Zorganizovali jsme:
setkání
nad mapou 

3 2
komunitní
vycházky 

Táborská | Na Pankráci
6 Na Veselí

koncepční studie

„Je tu nepřehledný a dlouhý přechod. 
V nejasně vyznačených jízdných pruzích 

se je těžké vyznat a do toho tudy ještě 
rychle vyjíždí tramvaj z podjezdu.“  

„Auta tu parkují mimo vyznačená stání 
a brání průchodu. Navíc je tu špatné 
osvětlení a kořeny stromů tu narušují 
povrch. Projíždí tu taky hodně aut do 
soukromého objektu a některé z nich tu 
parkují.“    

„Široké chodníky nejsou vůbec využité, 
chybí tu stromy, působí to strašně 
prázdně a špinavě. Na jedné straně 
u obytných domů brání vjetí na chodník 
sloupky, takže není možné zajet ke 
vchodu v případě stěhování nebo 
nakládání velkých věcí.“  

„Bylo by dobré doplnit prostor před 
zdravotnickým střediskem o lavičky, 
kde by si staří lidé mohli sednout. 
Navíc tu jezdí rychle auta i tramvaje 
a bez přechodu je tu dost nebezpečné 
přecházet.“  

Prostor podél Vozovny Pankrác, v místech dnešní ulice Na Veselí, 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.
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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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Soudní

Soudní

V Zálomu

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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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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V Zálomu

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 

Táborská | Na Pankráci
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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.


