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širší vztahy



současný stav





urbanisticko-dopravní studie MO 2019



problémy, limity, hodnoty v území



• multimodální dopravní koridor pro pěší, cyklistickou, 
tramvajovou a automobilovou dopravu

• nová „ZELENÁ OSA“ z NNŽ do rekreačních ploch 
na jihu a na východě Prahy 

• na kole z centra Žižkova bez křížení s automobily 
až do lesoparku a dál k Rokytce

• zelenou tramvají bez přestupování z Osikové 
až do centra - 5 nových zastávek na trase JT 



• nová zelená veřejná prostranství podél „ZELENÉ OSY“
 
• rehabilitace zanedbaného okraje Malešického lesa - 
nová Stromovka pro Prahu 3 a 10

• přes 150 dominantních stromů (platany) v aleji 
a na okraji lesa, několikanásobně větší objem nových
korun stromů oproti dnešní náletové zeleni

• odlehčení dopravy v Koněvově, obsluha 
přestavbového území NNŽ, Vackova a Jarova

• rychlé připojení Žižkova na městský okruh 
v MÚK Českobrodská 





participace 05-06/2021

zpracovatel

Mgr. Michal Křivohlávek Ph.D
Mgr. Barbora Týcová
Ateliér pro veřejnou debatu

Mgr. Hana Janská
Mgr. Lucie Klicperová
Socionaut

- participační kontejner na Praze 3, participační stánek v Praze 10, on-line ankety a vycházky
- metoda zapojení klíčových hráčů – 10 hloubkových rozhovorů s významnými aktéry v lokalitě – 
cca 1,5 h každý (zástupci SVJ, zástupci spolků a institucí, aktivní občané z Prahy 3 a z Prahy 10, 
aktivní lidé z FB debat)

- účast 500 osob (P3 kontejner – 350 osob, P10 stánek - 150 lidí, 90 účastníků komentovaných 
vycházek, online anketa 90 respondentů)





participace - řešená témata

- příčné vazby – bezbariérová prostupnost území – sídliště Habrová-Malešický les i V-Z směr 
podél Malešického lesa – současná železniční vlečka bariérou v území

- chráněná stezka – promenáda – povrch, šířka, využití

- profil třídy – vztah k cyklodopravě – co největší oddělení od motorové dopravy

- zeleň – okraj Malešického lesa vs. šířka JT – znehodnocení ucelené zelené plochy

- hřiště u ulice Habrová – hodně exponované místo – odclonění od JT – ale HLAVNĚ dotvoření 
zdejší rekreační pobytové plochy – námět pro MČ

- Malešický les – ceněný pro přírodní charakter lesa – kultivace stezek a doplnění propojení, 
drobných prvků

- dopravní zklidnění JT a okolních ulic

- plocha u velodromu – spíše námět pro MČ – vytvoření využitelného „kusu zeleně“



participace - podněty přesahující rámec studie

- obslužnost a vybavenost – náměty zejména pro MČ – upravení menších veřejných prostranství 
uvnitř stávající zástavby

- chybí místo pro kulturu - multifukční sál nebo prostor
 
- nedostatek sportovišť, například pro míčové hry nebo bazén, více menších obchodů a služeb

- chybí kvalitní rekreační propojení Malešického lesa s Malešickým parkem, například zelený pás

- umožnit bezmotorové propojení směr viadukt ve starých Malešicích, 

- napojit cyklostezku na celoměstskou síť východozápadním směrem centrum – Hrdlořezy

- chybí “náměstí”











úprava profilu po participaci



schéma návrhu



urbanistická situace



urbanistická situace - západ



urbanistická situace - východ



celková dopravní situace



dopravní situace - západ



dopravní situace - východ



detaily



kapacitní posouzení křižovatek



vstupní údaje



vyhodnocení posouzení

• modely simulují 2 hodiny se špičkovými intenzitami
• na konci simulací nebyla žádná čekající vozidla mimo model 
 = všechny křižovatky jsou funkční
• všechna vozidla křižovatkou projela nejpozději na druhý cyklus
• délka odbočovacího pruhu vlevo z Českobrodské je dostatečná

náměty na úpravy v okolí Jarovské třídy 

• snížení tranzitu v ulici Habrová (Osiková – Buková)
 - zvýšení dopravní bezpečnosti (zpomalovací prahy, směrové řešení)
• snížení intenzit v ulici Malešická (K Červenému dvoru  – Basilejské náměstí)
  - zvýšení dopravní bezpečnosti (zpomalovací prahy)



majetkoprávní situace



řez A 



řez B



řez C

řez D



bezmotorová doprava



schéma MHD



vegetační úpravy



vegetační úpravy - západ



vegetační úpravy - východ





























stav



návrh



stav



návrh



návrh



návrh



 
děkujeme za pozornost


