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Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská katastrální ortofotomapa

M 1:1000

informace o projektu



Veřejné prostranství
Seifertova Seifertova - fotografie

stávající stav



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská Bezovka - fotografie

stávající stav



Veřejné prostranství
Seifertova fotografie

historický stav

ulice Táboritská - budova školy

ulice Táboritská (pohled směrem k Bezovce)

pohled Lipanskou ulicí směrem k Seifertově

rozhraní ulic Seifertova - Táboritksá



navrhovaný stav

informace 
o projektu koncept řešení o studiu

současný stav



Veřejné prostranství
Seifertova

Hlavní prvky návrhu
Zadaní se týká úpravy ulice Seifertova - prostor se vyznačuje výškovým rozdílem ulic Seifertova a Chlumova, 
hrana mezi těmito dvěma ulicemi tvoří bariéru. Ulice jsou propojeny dvěma schodišti - jedno původní na západ-
ním konci řešeného území, druhé schodiště u nového památníku Jaroslava Seiferta. Zde byl historicky průjezd 
z jedné části ulice Lipanská do druhé; schodiště bylo doplněno dodatečně.

Seifertova
Úprava Seifertovy spočívá v lepším propojení obou výškových úrovní, v plynulejší průchodnosti území z hle-
diska chodce a ve zpomalení provozu z hlediska automobilové dopravy. Zároveň byl prostor upraven s ohledem 
na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako přístupový bod k městskému úřadu Prahy 3. 
Schodiště u pomníku navazuje přímo na tramvajovou zastávku a zajistí tak plynulý pohyb pěších do spodní 
úrovně řešeného prostoru. Z druhé strany na schodiště navazuje šikmý chodník, který zajistí bezbariérový 
přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Schodiště v západní části bude rekonstruováno a doplněno o nové rameno.
Prostor Seifertovy se díky odstranění části parkovacích stání významně rozšíří chodník nad opěrnou stěnou. 
Dojde tak k vizuálnímu propojení obou stran ulice (odstraní se bariéra zaparkovaných vozů) a budou vysázeny 
nové stromy.
V objektu opěrné stěny jsou variantně navrženy automatické veřejné toalety.
Navržené zábradlí je parafrází na původní historické zábradlí (viz. fotodokumentace).

Navržené materiály
pochozí plochy:
chodník - materiál M1: pražská mozaika
schodiště - materiál M5: betonové prefabrikované prvky / žulové prvky
pojezdové plochy:
vjezdy do domů (v ploše chodníku) - materiál M2: malá kostka, žula
parkovací stání - materiál M2: malá kostka, žula
zóna “30” - materiál M6: velká kostka, žula, řádková skladba
příčné prahy (zvýšený přechod) - materiál M3: malá kostka, žula, vějířová skladba
vozovka - materiál M4: asfaltový povrch
svislé plochy:
opěrné stěny - materiál M6: kamenný obklad - kyklopské zdivo

navrhovaný stav

průvodní text



Veřejné prostranství
Seifertova

plynulé překonání výškových 
úrovní šikmým chodníkem

informační panel
příp. reklamní plocha

(varianta)
schodiště propojující ulice 

Seifertova a Lipanská

veřejné
toalety

(varianta)
nové

schodiště
městská

zeleň
navržené zábradlí odkazuje 

na původní historické
širší

chodník

navrhovaný stav

řešení Seifertovy ulice

nadhledové schéma

SEIFERTOVA



Veřejné prostranství
Seifertova

navrhovaný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

současný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

navrhovaný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

současný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

navrhovaný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

současný stav

řešení Seifertovy ulice



Veřejné prostranství
Seifertova

návrh zábradlí

detail



Veřejné prostranství
Seifertova

návrh zábradlí

princip řešení

atypický 
ukončovací 

prvek

atypický prvek s  
vyznačením např. 

letopočtu realizace

otvor splňuje 
požadavky na 

neprůchodnost 
zkušebního hranolu
(dle PSP, přl.1, obr.8)

kamenný
ukončovací lem

chodníku

typický
dílec

zábradlí

plochá ocel válcovaná
cca 40x4mm
+ černý nátěr



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská

navrhovaný stav

řešení Rokycanovy ulice

nadhledové schéma

lavička
“Františka Sauera”

rozšíření
předprostoru

schodiště

nový
přechod

renovace
schodiště

vodní prvek
- reminiscence

historické pumpy

ROKYCANOVA



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská

navrhovaný stav

řešení Rokycanovy ulice

večerní vizualizace



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská

navrhovaný stav

řešení Bezovky

nadhledové schéma

BEZOVKA

reklamní
poutač

rozšířený
chodník

bezbariérový
přístup

schodiště
zapuštěné do

dlažby

nový
strom

sezení
na vyvýšené

úrovni

schodiště
zapuštěné do

stěny



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská

navrhovaný stav

řešení Bezovky

vizualizace



Veřejné prostranství
Seifertova - Táboritská

navrhovaný stav

řešení Bezovky

vizualizace































Veřejné prostranství
Seifertova

reference

materiály povrchů

M3: příčný práh / žulová dlažba malá / vějířová skl. M5: schody / beton, příp. kámen (žula)

M6: zóna 30 / žulová dlažba velká / řádková skl.

opěrné stěny / kyklopské zdivo

M4: pojízdná plocha / vozovka / asfalt žulový obrubníkM2: parkovací stání, vjezd do domu / žul. dl. malá

M1: chodník / pražská mozaika



Veřejné prostranství
Seifertova řešení zeleně

reference

vzdušné stromy s výrazným habitem
a podzimním efektem:
Gleditsia



Veřejné prostranství
Seifertova

reference

městský mobiliář

stojan na kola / mmcité / lotlimit zahrazovací sloupek / mmcité / lot

lavička / escofet / montsceny

ukázka historického zábradlí (Kostnické nám.)

uliční dešťová vpusť liniová odpadkový koš / mmcité / crystal


