
 

 

 

 

 

 

Výsledky veřejného projednání rekonstrukce Seifertovy ulice v Praze 

5. května 2002, gymnázium Karla Sladkovského  

 

  



Dne 5. května se sešel realizační tým projektu rekonstrukce Seifertovy ulice 

s veřejností při veřejném zpětnovazebném plánovacím setkání. Cílem setkání bylo 

představení pracovního návrhu projektu a následný sběr kritických podnětů od 

veřejnosti. Přítomni byli zástupci zadavatele (Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy) ing. arch. Kristina Ullmannová, tým zpracovatele architektonické části 

(ARCHUM architekti s.r.o.) pod vedením ing. arch. Michala Petra, a tým 

zpracovatele vodohospodářských analýz ing. Tomáš Metelka (AQUA PROCON 

s.r.o.).  

Pracovní setkání probíhalo formou kulatých diskusních stolů se zápisem. Všechny 

podněty z toho setkání byly facilitátory zapsány včetně podpůrných argumentů. 

Celkem bylo vygenerováno 78 samostatných připomínek referujících k úpravám 

představeného návrhu (viz níže). Setkání se účastnilo cca 60 občanů, kteří 

zaznamenali výzvu k návštěvě z veřejně dostupných mediálních kanálů.  

Abychom zjistili důležitost podnětů a připomínek, umožnili jsme účastníkům 

hlasovat v každém kole o svých návrzích. V prvním kole hlasovali účastníci o tématu 

jejich skupiny (doprava, HDV, veřejný prostor). V kole druhém měli všichni účastníci 

možnost přidat svůj hlas k jakémukoliv podnětu, který vzešel z pracovních diskusí.  

Zpracovatelský tým touto akcí zareagoval již podruhé na nápady a podněty 

veřejnosti. První plánovací akcí bylo široké dotazníkové šetření nahrazující veřejné 

projednání kvůli sociálním uzavírkám stran epidemie covid -19. Dotazníkové šetření 

bylo založeno na otevřených otázkách (tzn. respondenti odpovídali volně, svými 

slovy), účastnilo se ho 251 respondentů1. Dotazníkové šetření bylo na jaře 

doplněno informačním kontejnerem, kde měli občané možnost po celý týden 

konzultovat možnosti rekonstrukce ulice.  

Oba sběry dat přímo k návrhu pak doplňuje reprezentativní sociologické šetření 

společnosti NMS Market Research z jara roku 2020. Zmínit lze také nedávné (jaro 

2021) dotazníkové sondy sloužící k návrhu rekonstrukce Slezské ulice na Žižkově, 

které potvrzují některá hlavní zjištění z výzkumů k rekonstrukci Seifertovy ulice. 

Společně s výše popsanými událostmi veřejného plánování máme v ruce robustní 

a ověřený dataset, který jasně ukazuje priority obyvatel města Prahy v budoucích 

úpravách veřejných prostranství Žižkova.  

Podněty z tohoto souhrnu budou zapracovány do finálního návrhu rekonstrukce. 

V tomto výčtu budou doplněny komentářem zpracovatelského týmu (ARCHUM 

architekti s.r.o.) a publikovány cca v červnu 2022 na stránkách IPR Praha – 

Seifertova. Následně představí tým zpracovatele finální podobu návrhu.  

Děkujeme všem občanům, kteří se svou aktivitou zapojili do návrhu nové Seifertovy 

ulice.  

Další podrobnosti naleznete vždy na https://iprpraha.cz/projekt/10/seifertova  

 

Lukáš Hanus 

Koordinátor participace 

lukas.hanus@gmail.com  

 

 

 

  

                                                           
1 Dokument je dostupný na stránkách IPR Praha https://iprpraha.cz/projekt/10/seifertova  

https://iprpraha.cz/projekt/10/seifertova
mailto:lukas.hanus@gmail.com
https://iprpraha.cz/projekt/10/seifertova


 
Číslo 

podnětu Podnět 
Počet 
bodů Poznámka Název souboru 

Komentář zpracovatele (bude 
doplněno) 

 S001 

Stromů podél Seifertovy je poskrovnu, bylo by lepší 
vice stromů i na úkor parkování. Ulici užívá mnoho 
chodců, kteří zeleň ocení (estetika, zastínění, 
ochlazení) - od východního cípu až po Krásovu (+ 
zazelenění fasád) 28   220505 Seifertova 05.jpg   

 S002 
Úbytek parkovacích míst v dolní oblasti kolem domu 
Radost a Italské 11 

 Úbytek je 
viděn jako 
komplikace 220505 Seifertova 06.jpg   

 S003 
Více parkování pro rezidenty (od Lipanské po 
Sladkovského náměstí) 11   220505 Seifertova 10.jpg   

 S004 Zvýšení bezpečnosti cyklistů v celé délce ulice  11   220505 Seifertova 10.jpg   

 S005 

Omezit atraktivitu průjezdní trasy pro auta omezit 
tranzit aut a posílit význam tramvaje, tramvaj má 
hrát prioritní roli v této trase 10   220505 Seifertova 08.jpg   

 S006 

Prověřit propojení pro cyklisty v místě nájezdu na 
A25 zachovat tak, jak je to nyní (nerušit propojku) a 
tím pádem zachovat 3 parkovací místa v ulici 
Příběnická 9   220505 Seifertova 05.jpg   

 S007 
Část populace upřednostňuje zeleň před 
parkováním, nutné směřovat ke kompromisu 7   220505 Seifertova 03.jpg   

 S008 
Doplnit semafory na vjezd ze Siwiecovy na 
Seifertovu - nepřehledné křížení, nehody 7   220505 Seifertova 06.jpg   

 S009 Chybí pruh stromů Milíčova – Krásova 6   220505 Seifertova 06   

 S010 

Vlkova ulice by mohla mít omezenější auto dopravu 
- zvýšení vozovky do úrovně chodců + pěší zóna, 
opravdové místo setkávání, bezpečnost studentů, 
plynulejší tram doprava (odbočování z hlavní) 6   220505 Seifertova 05.jpg   

 S011 

Tramvajová zastávka před VŠE pomůže z náměstí W. 
Churchilla opravdové místo setkávání + zkrácení 
přejezdu pro cestující z hl. Nádraží 6   220505 Seifertova 05.jpg   

 S012 
Odlehčení křižovatce (odbočení vpravo mimo bus) - 
odklonění na Italskou 6 

Křižovatka 
Siwiecovy 
ulice 220505 Seifertova 10.jpg   



 S013 Odhlučnění IAD v úseku 4. Zelení  6 

Jedná se o 
vyvýšenou 
část 
Seifertovy 
ulice před 
železničním 
mostem, 
před 
nájezdem na 
cyklostezku 
A25 220505 Seifertova 10.jpg   

 S014 

Toalety (i pro sociálně vyloučené) - nešlo by na 
náměstí Winstona Churchilla nebo Sladkovského 
náměstí 5   220505 Seifertova 04   

 S015 
Nevhodné přesunutí zastávky MHD od Viktoria 
Žižkov (daleko od úřadu) 5   220505 Seifertova 03.jpg   

 S016 

Je dobré, že návrh redukuje zeleň na Sladkovském 
náměstí (keře, koruny stromů) - zpřehlednění a 
zbezpečnění prostoru 5   220505 Seifertova 05.jpg   

 S017 
Zastávka tramvaje U kostela je přímo proti výjezdu z 
Milíčovy - zhoršený průjezd křižovatkou 5 

Jedná se o 
křížení typu 
"T" vídeňské 
zastávky na 
Sladkovského 
náměstí s 
Milíčovou.  220505 Seifertova 06.jpg   

 S018 Chybí přechod /místo pro přecházení (nesvětelný) 5 

Naproti Lidlu 
u Krásovy 
ulice 220505 Seifertova 10.jpg   

 S019 Zrušení cyklopruhů v celém navrhovaném prostoru 5 

 Myšleno 
Seifertovy 
ulice 220505 Seifertova 10.jpg   

 S020 
Dost místa pro dopravu (např. Vhledem k rozvoji 
nákladového nádraží - nezabere zeleň moc místa?  4   220505 Seifertova 03.jpg   

 S021 Málo vyžití pro děti, parky jsou od sebe daleko 4   220505 Seifertova 03.jpg   

 S022 
Příprava pro sazbu budoucí zeleně dobrá pro 
budoucí adaptaci (vedra) 4   220505 Seifertova 04.jpg   



 S023 

Doplnit stromy i v úseku Krásova severní část (viz 
níže) - rozšířit řešení území o část Krásovy ul. Není 
tam napojení, opticky to nepokračuje, zlepšit např. 
Propojením stromořadí + doplnit přechod před 
Lidlem, aby lidi logicky vnímali ul. Krásovu jako celek 4   220505 Seifertova 06.jpg   

 S024 Zvýšit poměr čistě rezidentních stání (modré zóny) 4   220505 Seifertova 10.jpg   

 S025 
Cyklopruh přes zastávky (bývalá Lipanská) bude 
ohrožovat chodce 4   220505 Seifertova 10.jpg   

 S026 
Auta (směrem z centra) pojíždí tram. Pruh -  možné 
zjednosměrnění Seifertovy a Husitské 4   220505 Seifertova 10.jpg   

 S027 Umístit křoviny tam, kde se nevejdou stromy 3   220505 Seifertova 09   

 S028 
Řešení kanalizace - oddělení srážkové a splaškové 
vody 3   220505 Seifertova 06   

 S029 
Automobilová doprava bude příliš omezená na úkor 
jiných typů dopravy  3   220505 Seifertova 03.jpg   

 S030 Výsadba stromů od Italské po Bulhara 3   220505 Seifertova 05.jpg   

 S031 
Zastávka Viktorka přímo před parterem domu 
Radost je problém pro zásobování 3   220505 Seifertova 05.jpg   

 S032 

Křižovatka Siwiecova - Seifertova je problematická 
pro výjezd tramvaje ze zastávky před radostí – auta 
vyjíždějící ze Siwiecovy zleva budou tramvaj 
blokovat - návrh dát semafor a přikázaný směr jízdy, 
zákaz odbočení vlevo, omezení pro auta 3   220505 Seifertova 05.jpg   

 S033 
Je třeba myslet na lavičky u pravidelných intervalech 
pro seniory (rozčlenění cesty) 3   220505 Seifertova 07.jpg   

 S034 
Chybí koncepce elektromobility (dobíjecí sloupky, u 
parkovacího stání) 3   220505 Seifertova 10.jpg   

 S035 Omezení parkovacích míst na úkor zeleně 2   220505 Seifertova 03.jpg   

 S036 Přechod u ulice Víta Nejedlého chybí 2   220505 Seifertova 03.jpg   

 S037 
V blízkosti náměstí W. Churchilla by měly být veřejné 
WC 2   220505 Seifertova 07.jpg   

 S038 
Svedení vody do ulice z kabelového tunelu u 
Bezovky (Cetin)  2   220505 Seifertova 09.jpg   

 S039 
Krátkodobé parkování pro naložení nákupu u Lidlu 
(více stání) 2   220505 Seifertova 10.jpg   

 S040 Stromy rozmístěny nerovnoměrně 1   220505 Seifertova 07   

 S041 Přesunutí stromů z vozovky na chodník 1   220505 Seifertova 03.jpg   



 S042 
Stok dešťovky z přilehlých domů dobrá (pro adaptaci 
- přívalové deště) 1   220505 Seifertova 04.jpg   

 S043 
Zvážit zákaz odbočení vlevo ze shoda do Vlkovy kvůli 
plynulosti dopravy 1   220505 Seifertova 05.jpg   

 S044 

Naroste objem aut. Dopravy v celé délce ulice díky 
nové výstavbě nákladové nádraží Žižkov - chtělo by 
to co největší prostor pro průjezd aut. Dopravy 1   220505 Seifertova 05.jpg   

 S045 

Prověřit možnost otočení jednosměrnosti jedné z 
příčných ulic v úseku od kostela po Krásovu – 
(změna dynamiky dopravy v okolí Seifertovy) 1 

Od Seifertovy 
na sever 220505 Seifertova 06.jpg   

 S046 
Je třeba myslet na zavlažování zeleně pro období 
sucha (samospád z Bezovky) 1   220505 Seifertova 07.jpg   

 S047 Pás zeleně mezi Řehořova a Příběnická - přidat 1   220505 Seifertova 09.jpg   

 S048 
Zvýšit kapacitu akumulačních nádraží pro přívalové 
deště  1   220505 Seifertova 09.jpg   

 S049 
Více parkování pro rezidenty od Siwiecovy po 
Příběnickou 1   220505 Seifertova 10.jpg   

 S050 
Park Radost - problém domluvy se soukromým 
vlastníkem 0   220505 Seifertova 02   

 S051 
Domluva s vlastníky domů o svodu vody ze střech - 
potenciální problém 0   220505 Seifertova 03   

 S052 Riziko podmáčení domů při vsakování 0   220505 Seifertova 04   

 S053 Problém: technické sítě brání zeleni 0   220505 Seifertova 05   

 S054 Stromy budou vadit, znečišťovat auta, vadit trolejím 0   220505 Seifertova 08   

 S055 
Přizpůsobit sadové úpravy zbytku zeleně, která je 
studií neřešena 0   220505 Seifertova 10   

 S056 Kde končí rekonstrukce - Táboritská vs. Chlumová 0 
 Zapsaný 
dotaz 220505 Seifertova 01   

 S057 
Park Radost - nejasnost ohledně jeho budoucnosti - 
bude nutná domluva se soukromým vlastníkem 0   220505 Seifertova 02   

 S058 
Umístění pítka na nám. Winstona Churchilla nebo 
Sladkovského náměstí – bude? 0   220505 Seifertova 03   

 S059 
Park Radost - možnost odkoupení ze strany MČ? - 
majitel nechce 0   220505 Seifertova 05   

 S060 
Problém údržby zeleně v době sucha - akumulační 
nádrže, volba odolné zeleně 0   220505 Seifertova 07   



 S061 Odpor lidí z nižších pater proti stromům (zastínění) 0   220505 Seifertova 08   

 S062 
Je dobře, že stávající platany na náměstí Winstona 
Churchilla zůstávají zachovány 0   220505 Seifertova 04.jpg   

 S063 

Bylo by dobré, kdyby osvětlení (chromatičnost) se 
měnila podle denní doby (teplejší v noci) - zvýšit 
viditelnost, dokud je provoz 0   220505 Seifertova 04.jpg   

 S064 

Na Sladkovského náměstí chybí veřejné záchody 
(alespoň pisoár) - který nebude zavírat. Veřejné 
záchody zavírají na noc, problém začíná v noci. Lidé 
močí na kostel, také senioři nemají po cestě možnost 
- nejdou kvůli inkontinenci ven.  0  220505 Seifertova 04.jpg   

 S065 
Je třeba myslet na veřejné záchody - zdravotně 
společenské téma, senioři 0   220505 Seifertova 04.jpg   

 S066 Na Sladkovském náměstí chybí mobiliář pro děti 0   220505 Seifertova 04.jpg   

 S067 
Nový mobiliář by neměl podporovat sociálně 
patologické chování 0   220505 Seifertova 04.jpg   

 S068 

Velikost ostrůvku na křižovatce s Italskou příliš malý, 
nedostačují proudu lidí (nově proud lidí na hl. 
Nádraží) 0   220505 Seifertova 05.jpg   

 S069 

Křižovatka Siwiecova - Seifertova je kolizní místo už 
nyní - kumulace aut, chodců, k tomu ještě zastávka 
tramvaje - přivede to ještě větší počty lidí a více 
pohybu prověřit bezpečnost v tomto místě 0   220505 Seifertova 05.jpg   

 S070 

Je třeba okolo kostela myslet na pořádné osvětlení 
(noc, sociálně patologické jevy) - (historické lampy 
svítí nedostatečně intenzivně) 0   220505 Seifertova 07.jpg   

 S071 
Rozšíření nároží náměstí W. Ch. Dobré (z pohledu 
chodce) 0   220505 Seifertova 07.jpg   

 S072 

V okolí Lidlu by bylo dobré doplnit vodní prvek 
(pítko) Sladkovského a Churchillovo náměstí daleko 
od sebe 0   220505 Seifertova 07.jpg   

 S073 
Vyšší využití spodní vody - studny - na Žižkově je jí 
hodně 0   220505 Seifertova 09.jpg   

 S074 Zeleně je v místě málo na vyřešení sucha a tepla 0   220505 Seifertova 09.jpg   

 S075 Umístit další stromy na rozšířená nároží 0   220505 Seifertova 09.jpg   

 S076 Vody bude na ulici na údržbu zeleně málo 0   220505 Seifertova 09.jpg   



 S077 
Jasněji definovat parkování pro potřeby kostela a 
školy 0 

Za kostelem 
kolem 
Gymnázia 220505 Seifertova 10.jpg   

 S078 Nezbude málo místa pro zásobování? Kvůli stromům     220505 Seifertova 09   

 


