Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.
Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.
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Nové stromy a lavičky s wifi připojením
zpříjemní cestujícím přestupování nebo
čekání na veřejnou dopravu. Odstranění keřů
a vytvoření přírodního plácku zve ke vstupu
do parku přímo ze zastávek.

Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.
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Zúžení pruhu nabídne bezpečnější přecházení
a lepší přehlednost celého prostoru. Nový
cyklopřejezd přidružený k přechodu zastávky
zase bezpečnější vazbu z Bělohorské
do Vaníčkovy ulice.
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Nové místo pro přecházení přes ostrůvky
zastávky zajistí bezbariérový přístup z obou
stran. Umožní také jednodušší přístup do parku
ze zastávky i z ulice Na Malovance.

V celém prostoru ulice optimalizujeme rozdělení ploch pro pěší, cyklisty a dopravu.

střediska. Směrem do ulice tak vznikne poměrně velký prostor, kde důrazně

Zúžíme jízdní pruhy, které doplní nová integrační opatření pro cyklisty. Čekání

doporučujeme, aby se v budoucnu budova rozšířila o parter a vytvořila s ulicí

a přístup na tramvajovou zastávku usnadní nové místo pro přecházení a rozšířené

přímý kontakt. Do té doby zde vznikne dlážděná plocha, kterou navrhujeme

ostrůvky s přístřešky. Rozlehlý asfaltový prostor doplní nová stromořadí, která

doplnit o elektrické přípojky, aby se mohla využívat pro trhy, které by území

tuto část ulice zintimní a v létě poskytnou příjemný stín při cestě ze zastávky.

oživily. Nevyužitý potenciál spatřujeme v nároží ulice Na Malovance, které je dnes

Dnešní stav veřejných prostranství v této části ulice vypovídá o tom, že je hodně

nepřehledným parkovištěm. Nároží úrovňově napojíme na ulici. Pěší a cyklisté

opomíjena. Jsme přesvědčeni, že tato část nabízí svůj potenciál, který je třeba

tak již nebudou muset kličkovat mezi zábradlím a auty. Prostor doplní komfortní

podpořit a aktivovat. V roce 2019 by měla být dokončena stavba dispečerského

dlažba, nové lavičky a stromy.
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Bezpečnou jízdu cyklistů z Pohořelce
a ul. Myslbekova umožní nový cyklopruh
na okraji vozovky.

ova

Navrhujeme sdružit tramvajovou zastávku
s autobusovou. Tím se zjednoduší přestup
z autobusové linky 149. Zastávka se přiblíží
k autobusové (bus 143) a vznikne lepší
přestupní vazba do Dejvic. Širší ostrůvky
s přístřešky umožní komfortnější a bezpečnější
čekání na veřejnou dopravu.

Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
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Bezpečnější vazbu pro pěší nabídne nový
přechod s ostrůvkem. Jižní strana ulice kolem
točny Dlabačov je součástí území, které
je vhodné řešit komplexně urbanistickoarchitektonickou soutěží. V tomto úseku jsou
navrženy minimální stavební zásahy.

Zúžení rozlehlého profilu vozovky a doplnění
stromořadí charakterově propojí území
obchodní třídy s Malovankou. Vložený středový
pás u tramvajové trati umožní odstranit
z chodníků množství sloupů. Komfortní
dlážděný chodník nabídne příjemnou cestu
ve stínu stromů.
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Návrh řešení rekonstrukce ulice

Detail řešení nároží Malovanka

Povrch celého nároží v jedné úrovni umožní
přirozený bezbariérový pohyb všemi směry.
Dlážděný povrch se stromy a lavičkami vytvoří
nový příjemný pobytový prostor. Bezbariérové
řešení napojení ulice Na Malovance umožní
komfortní vazbu pro cyklisty i pěší.

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším a nejdelším
parterem na západním břehu Vltavy. Jde o městskou
třídu s mnoha společenskými, kulturními a ekonomickými
hodnotami.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Malovanka

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky
i to, čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)
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Počet účastníků
setkání

Jak jste spokojen/a se současným
umístěním tramvajové zastávky
Malovanka?

Čeho si lidé cení?

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města

→ doplnit stromořadí

→ park Královka a tramvajové točny
→ hotel Pyramida

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

41+38+51140 37+16+3710 51+25+2310
1%

10 %

23 %

1%

41 %

37 %

51 %

25 %

38 %

16 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb cyklistů

→ nekvalitní povrchy

Počet vyplněných
dotazníků

37 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nepřehledné a rozlehlé křižovatky
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Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

14 %

5%

→ chybějící parter

→ blízkost Pražského hradu
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Zorganizovali
jsme tyto akce:

→ velké množství sloupů na chodnících

◻ Naprosto spokojen/a

◻ Velkoformátové kamenné desky

◻ Spíše spokojen/a

◻ Asfalt

◻ Spíše nespokojen/a

◻ Mozaiková dlažba

◻ Bez odpovědi

◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor
veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný

◻ Nemám názor

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru

◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu

→ nevhodně umístěné a chybějící přechody

malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi
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Zastávka Malovanka je důležitým přestupním
bodem a vazbou na Dejvice. Vytíženou zastávku
využívají místní obyvatelé i turisté. Přístup
k ní je však kvůli zábradlí a příliš dlouhému
ostrůvku komplikovaný.
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Oblast s podchodem a přechodem u Vaníčkovy
ulice volá po celkovém řešení včetně vylepšení
vstupu do parku. Na chodníku by mohly
být vysazeny stromy a umístěny lavičky.
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Uživatelé by uvítali pohodlnější povrchové
napojení ulice Na Malovance, a to jak pro pěší,
tak pro cyklisty.
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Na západní straně tramvajové zastávky
Malovanka chybí podle cestujících MHD
přechod. Větší množství lidí přechází mimo
přechod v místě, kde ústí podchod do ulice
Na Malovance, a v místě, kde ústí ulice
Na Malovance a ulice Gymnastická.
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Cyklistům chybí cyklopruh od ulice Myslbekova
a dále kolem zastávky Malovanka.
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Křižovatka s ulicí Myslbekova je podle
uživatelů Bělohorské příliš rozlehlá –
účastníci setkání a vycházky by uvítali
její zmenšení a ozelenění.
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Břevnov zde nezve návštěvníky ke vstupu –
celý úsek až k hotelu Pyramida není podle
účastníků vycházky a setkání reprezentativní,
je neudržovaný, špatně se zde uživatelům
Bělohorské chodí. Prostor je příliš rozlehlý
a uživatelé jej vnímají jako jednu velkou
asfaltovou plochu.
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Prostor vedle ústí podchodu v ulici
Na Malovance, kde je v současné
době parkoviště, není reprezentativní
a bezbariérový.

Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.
Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.
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Zúžení profilu vozovky a doplnění stromořadí
charakterově propojí území obchodní třídy
s Malovankou.

Komfortní dlážděný chodník bez sloupů
nabídne příjemnou cestu ve stínu stromů.
Řešení prostoru před hotelem Pyramida bude
záležitostí samostatného projektu, který naváže
na tuto koncepční studii. Hotel má zájem
se do rozvoje tohoto prostoru zapojit.
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Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.
V tomto místě obchodní třída ústí do velkého vyprahlého prostoru, kde převažují

Začíná se zde rozvíjet parter (např. nové kino) a je třeba podpořit „prokrvení“

rozlehlé plochy pro dopravu. Naopak plochy a vazby pro pěší jsou potlačeny. Chybí

tohoto území. Plochy rozlehlé křižovatky zredukujeme na potřebné množství

zde možnost bezpečně a komfortně přecházet a na chodnících překáží v chůzi

a místo doplníme o nový přechod, stávající přechody zkrátíme. Rozlehlost prostoru

nesčetné množství sloupů. Tento stav byl posílen také vytvořením objízdné trasy,

zintimní dvě nová stromořadí. Nové středové stromořadí pojme překážející sloupy

která zde byla zavedena v roce 2010. Vzhledem k tomu, že tento status byl zřízen

a stromy před hotelem Pyramida poskytnou stín při cestě ze zastávky nebo do kina.

pouze jako provizorium, je účelné v rámci této studie řešit proměnu této části ulice
Bělohorská. Všichni uživatelé ulice by si zde měli uvědomit, že se nacházejí
na městské třídě pár minut od Pražského hradu a ne na rychlostní komunikaci.
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Jižní strana ulice kolem točny Královka
je součástí území, které je vhodné řešit
urbanisticko-architektonickou soutěží
komplexně. Studie navrhuje dočasně využít
plochu točny ke společenským aktivitám
podporovaným novým komunitním centrem.

Nový vyvýšený přechod poskytne vyšší
bezpečnost chodců a ohleduplnější
projíždění vozidel v blízkosti tramvajové
zastávky. Jednodušší přístup do parku přes
ulici Bělohorskou nabídne nový přechod
s ostrůvkem.
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Navržený profil jízdního pruhu je obdobný
jako ve zbývající části ulice. To řidičům jasně
naznačí, že nejedou po rychlostní komunikaci,
ale městskou třídou. Vložené cyklopruhy
u kraje vozovky zajistí bezpečný a plynulý
pohyb cyklistů oběma směry.
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V místě širokého chodníku podél ulice
Pod Královkou bude cyklistům umožněna jízda
po chodníku. Mohou se tak napojit od přejezdu
přes Patočkovu ulici a bezpečně využít nového
cyklopřejezdu přes Bělohorskou a pokračovat
do centra nebo do ulice Za Strahovem.

Chodci směřující z kopce do kina budou
moci využít nového přechodu s ostrůvky.
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Od roku 2010 bylo v úseku Pod Královkou –
Myslbekova zrealizováno provizorní řešení
objízdné trasy mimoúrovňové křižovatky
Malovanka. Navržené řešení rozlehlou
křižovatku zjednoduší, zruší přebytečné pruhy,
doplní a zkrátí přechody.
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projekt se bude připravovat a realizovat
v návaznosti na studii, odhadovaný rozdíl
realizace je cca 3 roky

C

projekt dispečerského střediska,
realizace do roku 2019

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším
a nejdelším parterem na západním břehu Vltavy. Jde
o městskou třídu s mnoha společenskými, kulturními
a ekonomickými hodnotami.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Pod Královkou

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky i to,
čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)

60

Počet účastníků
setkání

Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

Čeho si lidé cení?

37+16+3710

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ doplnit stromořadí a parter

→ nepřehledné a rozlehlé křižovatky

→ park Královka a tramvajové točny

→ využít točnu Královka

→ chybějící parter

→ hotel Pyramida

16 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nevhodně umístěné a chybějící přechody

→ kino a dobrá kavárna

37 %

◻ Velkoformátové kamenné desky
◻ Asfalt

→ zlepšit podmínky pro pohyb cyklistů

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru
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Počet vyplněných
dotazníků

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

51+25+2310
1%

10 %

23 %

37 %

→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města
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Zorganizovali
jsme tyto akce:

51 %

25 %

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor
veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ Mozaiková dlažba
◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

→ velké množství sloupů

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný
◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu
malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi
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Uživatelé Bělohorské by uvítali doplnit
stromořadí.

Lidé by uvítali zlepšení komfortu pěšího
pohybu v prostoru před hotelem Pyramida.

3

Plocha točny je nedostatečně využívaná. Lidé
by zde uvítali kavárnu, dočasné využití pro
kulturní akce nebo umístění informací o historii
Břevnova. Točna je také špatně přístupná
z Bělohorské. Přitom jde o plochu s pobytovým
potenciálem a možností napojit ji na park
Královka.

4

V návaznosti na Gymnastickou ulici v křížení
s Bělohorskou chodcům chybí přechod. Ulice
Gymnastická je přitom důležitým pěším
spojem.

5

Při jízdě ve směru z centra je podél plánované
budovy dispečerského střediska a hotelem
Pyramida nedostatek místa pro souběžnou
jízdu cyklistů a aut. Auta zde jezdí příliš rychle.
Cyklisté se tak cítí nepříjemně a pro jízdu
využívají spíše chodník.

6
5

3

Současný stav ulice

50 m

1
4

8

25 m

Ulicemi Za Strahovem a Pod Královkou vede
doporučená cyklotrasa, která však není
označená. Při jízdě ulicí Pod Královkou
ve směru na Petynku jezdí cyklisté
po chodníku podél aleje.

2
7

10 m

6

7

Chodcům chybí přechod od točny Královka
k hotelu Pyramida a ke kinu.

8

Podle účastníků setkání a vycházky
je křižovatka s ulicemi Pod Královkou
a Za Strahovem nepřehledná. Šířka ulice
Za Strahovem je v nepoměru k šířce ulice
Pod Královkou.

Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.
Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.

1

Nová časově omezená parkovací stání pomohou
rodičům zejména v ranních hodinách
při vysazovaní dětí.

2

Díky předsazeným obrubám chodníků řidiči
včas uvidí chodce, který bude přecházet
na druhou stranu ulice.

Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.

záso

a téměř bezbariérově dostanou z ulice. Plácek pod stromy vedle školy upravujeme

které ji odsunují do druhého plánu ulice. Reagujeme na potřeby školy, prioritou

mlatovým povrchem a přeměňujeme na hřiště. Pro zvýšení bezpečnosti doplňujeme

je bezpečnost dětí a možnost jejich shromažďování se a zdržování v blízkosti

přístup z tramvajové zastávky o zvýšený přejezd a pro rodiče zřizujeme časově

vstupu. Zároveň chápeme a respektujeme tuto stavbu jako jednu z nejstarších

omezená stání pro vysazování dětí.

by měla být důstojněji propojena s ulicí. Navrhujeme prostor výškově upravit,
doplnit o rampy a odstranit nevzhledné keře, které školu od ulice oddělují. Díky
využití sklonu ulice vznikne před školou větší prostor, kam se děti bezpečně

3

4

Obslužnosti a dobrému fungování obchodní
třídy pomohou pravidelně rozmístěná stání
vyhrazená pro zásobování. Tato stání budou
umístěna na předsazené hraně chodníku
upravené pro nájezd.

3
zásobování

V současnosti je budova školy od ulice odcloněna fyzickými i vizuálními bariérami,

budov, která formovala Bělohorskou do dnešní podoby, a na přání občanů

Nově navrženou mlatovou plochu pod stromy
s houpačkami a lavičkami vedle školy budou
moci využívat rodiče k čekání nebo děti během
přestávky či po skončení vyučování.

6

Bezpečnější přecházení a rozhled chodců zajistí
předsazené obruby chodníků a užší profil
vozovky.

7

Pěší propojení s komfortními povrchy v jedné
úrovni a novým osvětlením poskytne příjemnou
spojnici mezi sídlištěm a školou.

8

Komfortnější pohyb chodců podpoří přemístění
sloupů veřejného osvětlení a rozšíření
chodníku. Vybudování ramp a odstranění
nevzhledných keřů vytvoří větší prostor před
školou a podpoří vnímání budovy a přístup
z ulice.

5
8
4

1

zásobování

zásobování

zásobování

zásobování

2

6

5

Zpomalení automobilů a zvýšení bezpečnosti
dětí před základní školou zajistí zvýšený
přejezd podél tramvajové zastávky.

7

zásobování

34

zásobování

zásobování

bová

ní

zásobování

10 m

25 m

50 m

lířov

é

Detail řešení předprostoru školy
y Ma

Kochanova

Návrh řešení rekonstrukce ulice

Tejnka

zásobování

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším
a nejdelším parterem na západním břehu Vltavy. Jde
o městskou třídu s mnoha společenskými, kulturními
a ekonomickými hodnotami.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Marjánka

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky
i to, čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)

60

Počet účastníků
setkání

Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

Čeho si lidé cení?

51+25+2310
1%

10 %

23 %

37 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nekvalitní povrchy

→ občanská vybavenost
→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města
→ kaštanová alej

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor

◻ Velkoformátové kamenné desky

veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ Asfalt

→ zohlednit přítomnost dětí

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru

25 %

16 %

→ odstranit zbytečné bariéry

→ nevyhovující podmínky pro přecházení

51 %

37 %

→ zajistit místa pro zásobování

→ velké množství sloupů

621

Počet vyplněných
dotazníků

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

37+16+3710

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ přívětivé měřítko a charakter zástavby

4
3

Zorganizovali
jsme tyto akce:

◻ Mozaiková dlažba
◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný
◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu
malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi

1

2

Rodičům nevyhovuje, že se před ZŠ Marjánka
nedá zastavit, když vezou děti do školy.

Chodcům chybí bezpečnější přechod přes
Bělohorskou v návaznosti na Skupovu ulici.

3

V úseku není možné bez výrazného omezení
dopravy zajet zásobovacím autem před obchod.

4

zásobování

zásobování

záso

Na přechodu se chodci necítí bezpečně. Uvítali
by bezpečnější přecházení s meziostrůvkem,
případně „vytaženým“ chodníkem.

4

ní

zásobování

zásobování

é
lířov

Kochanova

Současný stav ulice

50 m

y Ma

25 m

Tejnka

10 m

Průchod podél západní strany ZŠ Marjánka
v ulici Skupova je ve špatném stavu. Přitom jde
o důležité napojení na Patočkovu ulici. Zábradlí
je zde podle mnohých uživatelů zbytečné.

zásobování

zásobování

bová

7

zásobování

zásobování

2

6

6

8
1

zásobování

Zelená plocha na východ od Marjánky
uživatelům Bělohorské nevyhovuje, neplní
pobytovou funkci a trávník není udržovaný.

5

7
3

5

U ZŠ Marjánka je přechod řešen nevyhovujícím
způsobem vzhledem k tomu, že zde přechází
velké množství dětí a auta v této části jezdí
rychle.

8

Prostor před ZŠ Marjánka není vyhovující, škola
je od ulice oddělená nevzhledným zábradlím
a křovím.

Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.

Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.

1

Parter rohových domů je vhodné pronajmout
provozům typu kavárna, které by využily
předzahrádky vedle schodiště a místo oživily.
Odlehčenější forma zábradlí, dostatečné
osvětlení středovými lampami i bočním bodovým
osvětlením ve stěnách schodiště a prořezané
keře celý prostor zpřehlední. Dlážděný plácek
ve střední úrovni Drinopolu s polosoukromými
předzahrádkami a schodiště s terasovitými
trávníky v dolní části umožní posezení i dětské
hry.

záso

2

3
4

Podporujeme současnou podobu místa. Schodiště člení prostor do jednotlivých

Spodní úroveň je velkým schodištěm s terasovitými trávníky, které může sloužit

podest, každá úroveň s sebou nese různou pobytovou kvalitu. Zásadním krokem

k běžnému posezení i jako hlediště při venkovním promítání.

je toto místo zpřehlednit, odstranit neprůhledné části zábradlí a celé schodiště
dostatečně osvětlit. Horní úroveň Drinopolu tvoří rozšíření Bělohorské ulice.
K oživení místa by přispěly kavárny s předzahrádkami v parteru rohových domů.
Reprezentativnost podpoří nové umělecké dílo. Střední úroveň Drinopolu je
dlážděným „pláckem“ se stromy pro dětské hry a k posezení. Stromy zároveň
oddělují polosoukromé předzahrádky přilehlých domů.

3

Význam místa a důležité urbanistické osy
zdůrazní umělecké dílo. Stromořadí, které vede
z Kajetánky, bude pokračovat až do Bělohorské
ulice. Nové stromy a lavičky u zastávky
poskytnou příjemné prostředí.

K zastávce Drinopol směrem do centra bude
nově přístup i z druhé strany zastávky,
kde se počítá s novým místem
pro přecházení.

4

Zvýšený přejezd u zastávky a umístění sloupků
umožní chodci přejít na druhou stranu tam, kde
potřebuje. Přejezd chodníku oddělený nízkou
obrubou (kromě míst, kde je navázán
na přechody) zpomalí jedoucí auta.

Jun

5

Celá ulice bude pokryta mozaikovou dlažbou,
která bude doplněna pásem velkoformátové
dlažby.

6

Obslužnosti a dobrému fungování obchodní
třídy pomohou pravidelně rozmístěná stání
vyhrazená pro zásobování. Tato stání budou
umístěna na předsazené hraně chodníku
upravené pro nájezd.

7

Odstraněním zábradlí a doplněním přechodu
k ulici Tejnka budou obě strany ulice a zastávka
lépe propojeny. Pro přecházení bude možné
využít také menších zpevněných ploch v pásu
stromů.
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8

Zvýšený přejezd s přechodem poskytne
uživatelům možnost komfortně a bezpečně
přejít k tramvajové zastávce.

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším
a nejdelším parterem na západním břehu Vltavy. Jde
o městskou třídu s mnoha společenskými, kulturními
a ekonomickými hodnotami.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Drinopol

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky
i to, čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)

60

Počet účastníků
setkání

Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

Čeho si lidé cení?

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ přeměnit Drinopol na místo pro setkávání

→ nepřehlednost způsobená parkujícími auty

→ přívětivé měřítko a charakter zástavby

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nekvalitní povrchy

37+16+3710

→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města
→ kaštanová alej

16 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb cyklistů

→ nevzhledné kontejnery na odpad

37 %

◻ Velkoformátové kamenné desky
◻ Asfalt

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru

621

Počet vyplněných
dotazníků

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

51+25+2310
1%

10 %

23 %

37 %

→ aktivní parter

3
4

Zorganizovali
jsme tyto akce:

51 %

25 %

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor
veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ Mozaiková dlažba
◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný
◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu
malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi

1

Veřejný prostor u zastávky Drinopol je jediné
místo na Bělohorské pro setkávání. Prostor
však není v současné době dostatečně využit,
chybí vybavení a lepší uspořádání. Drinopol je
včetně schodů a prostoru pod schody vnímán
jako místo, které je vhodné pro pořádání
akcí, ale také k setrvání ve veřejném prostoru
a k odpočinku.

2

Pro podpoření pobytové funkce Drinopolu
uživatelům chybí lavičky a stromy.

3

4

Uživatelé Bělohorské by uvítali lepší
přístupnost tramvajových zastávek.
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Ze zastávky nejsou dobře řešeny pěší vazby.
Lidem překáží zábradlí jak na zastávce,
tak uprostřed ulice.

5

Účastníci setkání by uvítali
vydláždění prostoru.

6

Živnostníkům chybí místa rezervovaná
pro zásobování.

7

U zastávky Drinopol ve směru z centra
uživatelům chybí napojení na schody
u Drinopolu a do ulice Tejnka. Přitom zastávku
využívá velké množství lidí. V tomto místě
uživatelům také vadí zábradlí.

8

Uživatelé Bělohorské se shodli, že bylo
by dobré propojit obě strany ulice. Je zde
potenciál pro zklidnění a zároveň jsou
na obou stranách ulice obchody.

Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.

Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.

2

Zvýšený přejezd s přechodem poskytne
uživatelům možnost komfortně a bezpečně
přejít k tramvajové zastávce.

Prostor kolem polikliniky je významným místem, kde se koncentrují důležité služby.

Dále pro zlepšení pěší prostupnosti přidáváme místo s vysazenými obrubami, kde

To zvyšuje nároky na obslužnost a míru využívání okolních spojnic a cest. Současně

je možné pohodlně přejít k poliklinice a navázat na park, který městská část plánuje

v území městská část připravuje několik investičních záměrů, které budou mít vliv

upravit.

na kvalitu a vytíženost veřejných prostranství. Jedním z nich je záměr vystavět
podzemní parkoviště v ul. 8. listopadu, což by změnilo poměry pohybů v tomto
území. Upravujeme tedy vyústění ul. 8. listopadu do Bělohorské ulice tak, abychom
umožnili komfortní pohyb po chodníku oběma směry. Navrhujeme oživit nevyužitý
trávník před prodejnou potravin a doplnit jej o listnaté stromy a lavičky.

3

Cesta k poliklinice a na nákup bude jednodušší
a bezpečnější díky novému místu pro
přecházení s ostrůvkem a předsazenými
obrubami. Řidiči chodce dobře uvidí, protože
po stranách již nebudou parkovat vozidla.

Pod hřištěm v ul. 8. listopadu plánuje MČ
vybudovat podzemní parkoviště. Do kolejiště
bude vložen nový přejezd pro auta. Cesta
na hřiště a z parkoviště bude pohodlnější díky
komfortnějšímu chodníku na ul. 8. listopadu.

4

Díky sdružení sloupů trakčního vedení a sloupů
veřejného osvětlení bude chodník komfortnější
a také se až o jeden metr rozšíří.

Břevnovská

1

52

5

6

Doplnění stromořadí ve středovém pásu
charakterově propojí území obchodní třídy
s Malovankou a zároveň umožní odstranit
překážející sloupy z chodníku.

Nové stromy a lavičky ve stínu poskytnou
možnost odpočinku nebo čekání.

7

Nová lavička u vstupu do parku poskytne
možnost posadit se při cestě na polikliniku.
Prostor před poliklinikou bude řešit navazující
projekt, který plánuje městská část.

8

Po schodišti se bude chodit komfortněji díky
nové dlažbě, osvětlení a vhodněji řešené rampě
pro kočárek.

7
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Návrh řešení rekonstrukce ulice

8. li

Kutnauerovo nám.

Detail řešení prostoru u polikliniky

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším
a nejdelším parterem na západním břehu Vltavy. Jde
o městskou třídu s mnoha společenskými, kulturními
a ekonomickými hodnotami.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Poliklinika

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky
i to, čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)

60

Počet účastníků
setkání

Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

Čeho si lidé cení?

37+16+3710

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nepřehlednost způsobená parkujícími auty

→ občanská vybavenost

→ zlepšit podmínky pro pohyb cyklistů

→ nekvalitní povrchy

→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města

16 %

→ zajistit místa pro zásobování

→ velké množství sloupů

→ kaštanová alej

37 %

◻ Velkoformátové kamenné desky
◻ Asfalt

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru

621

Počet vyplněných
dotazníků

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

51+25+2310
1%

10 %

23 %

37 %

→ přívětivé měřítko a charakter zástavby

2
5

Zorganizovali
jsme tyto akce:

51 %

25 %

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor
veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ Mozaiková dlažba
◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný
◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu
malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi

1

Uživatelům chybí přechod podélně přes
Břevnovskou ulici. Pro přecházení jsou nuceni
obejít dlouhý úsek.

2

Chybí možnost přejít mezi
Billou a poliklinikou.

3

Přístup ke hřišti v ulici 8. listopadu, které je
velmi využívané, není dobře řešený. Ulice
8. listopadu má velký sklon, chodník podél ZŠ
Komenského je úzký a jeho povrch je kluzký.
Chodník je nepřístupný zvláště v zimě.

4

V úseku Billa–Drinopol na jižní straně ulice
nevyhovuje uživatelům šířka chodníku, která
je nedostatečná. V tomto úseku není pohyb
pro chodce příjemný.

5

Uživatelé by v západní části
Bělohorské uvítali doplnění stromořadí.

6

Trávník vedle Billy uživatelům Bělohorské
nevyhovuje, neplní pobytovou funkci
a je neudržovaný.

7
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4

7

V úseku na západ od Drinopolu chybí lavičky.
Starší občané by je uvítali zvláště v okolí
polikliniky .

8

Schody jsou ceněny jako důležitá vazba
na okolí, ale nejsou dobře řešeny pro cestu
s kočárem. Rampa pro kočárek je umístěna
příliš na kraji.

Rekonstrukce Bělohorské
Představujeme Vám návrh rekonstrukce Bělohorské třídy.
Před několika měsíci jsme prostřednictvím setkání nad
mapou, komunitních vycházek a dotazníků zjišťovali, jak
by ulice měla vypadat podle představ těch, kteří ji užívají
– ať už jsou to místní obyvatelé, majitelé obchodů,
kaváren a restaurací, jejich zaměstnanci nebo lidé,
kteří tudy pravidelně procházejí či projíždějí. Smyslem
této urbanistické studie je formulovat vizi Bělohorské
třídy, navrhnout její novou prostorovou koncepci.
Studie poslouží jako podklad pro navazující projektovou
přípravu rekonstrukce ulice.

Z chodníků zmizí překážející sloupy a objeví se nové stromy.
Dalším důležitým aspektem je vytvořit příjemné pobytové
prostory, kde se mohou uživatelé setkávat a trávit svůj čas.
Navržené řešení umožňuje uživatelům pohodlný a bezpečný
pohyb bez bariér a jednodušší přecházení z jedné strany
ulice na druhou.
Nyní máte možnost návrh okomentovat. Vaše reakce
a náměty k návrhu zasílejte do 30. dubna 2016 pomocí
formuláře na www.iprpraha.cz/belohorska nebo
s námi diskutujte na doprovodných akcích. Vaše podněty
vyhodnotíme a zohledníme v návrhu, ještě než hotovou
studii předložíme ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Co pro Bělohorskou třídu navrhujeme? Chceme podpořit
charakter ulice jako významné a reprezentativní obchodní
třídy. Cílem je plně využít její potenciál a posílit
konkurenceschopnost v rámci Prahy – a také nabídnout
příjemnější napojení Břevnova na historické centrum města
Co se tedy změní? V celém prostoru ulice se bude více dbát
na vyvážení ploch určených pro pěší, cyklisty a motorovou
dopravu. Jasně se vymezí plochy pro parkování a zásobování.

1

Sdílený prostor s povrchem v jedné úrovni
nabídne místo pro předzahrádky oblíbených
restaurací nebo možnost posedět na lavičce pod
stromy. Chůze od středového schodiště
je podpořena komfortní dlažbou s prokládanou
mozaikou. Celá ulice získá charakter pěší zóny,
v jejím středu budou mít časově omezený vjezd
vozidla zásobování.

2

1
6

Důležité pěší spojení je dnes přerušeno středovou vozovkou s auty parkujícími

Střed ulice bude osvětlen bodovým světlem v dlažbě a po celé délce

po obou stranách. V ulici chybí místo pro posezení a odpočinek ve stínu, dostatečné

ve stěnách schodiště.

osvětlení a prostor pro předzahrádky oblíbených restaurací.
Návrh dodá ulici pobytový charakter sjednocením povrchů do jedné úrovně
a vytvořením sdíleného prostoru, který bude nabízet posezení na lavičce pod
stromy, prostor pro setkávání a místo pro předzahrádky restaurací. Celý prostor
bude vydlážděn komfortní dlažbou prokládanou mozaikou. Středem ulice budou mít
časově omezený vjezd vozidla zásobování s možností zaparkovat ve spodní části.

3

Umístění kontejnerů do bočních ulic a jejich
vložení do země uvolní prostor ulice a podpoří
plynulost dopravy.

Doplnění stromořadí ve středovém pásu
charakterově propojí území obchodní třídy
se západní částí ulice a zároveň umožní
odstranit překážející sloupy z chodníku.

4

Doplněné místo pro přecházení a úprava hrany
zastávky umožní komfortnější přístup chodců
na zastávku a přechod na druhou stranu ulice.
Přidání sloupků na hranu chodníku znemožní
parkování na chodníku a zajistí bezpečný
rozhled.

5

Předsazené obruby chodníků a ostrůvek v pásu
stromořadí umožní komfortnější a bezpečnější
přecházení.

6

Cyklisté budou moci bezpečně projet
z Bělohorské až na Petřiny díky novému
přejezdu přes Patočkovu ulici. Chodník
bude v jednom směru určen pro pohyb
pěších i cyklistů a tak bude zajištěna vazba
i v opačném směru.

7

8

Obslužnosti a dobrému fungování obchodní
třídy pomohou pravidelně rozmístěná stání
vyhrazená pro zásobování. Tato stání jsou
umístěna na předsazené hraně chodníku
upravené pro nájezd.

Nově vysazené stromy a přístřešek na zastávce
Břevnovský klášter poskytnou cestujícím
příjemnější a chráněné prostředí při čekání
na veřejnou dopravu.
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Detail řešení plácku Konecchlumského

Rekonstrukce Bělohorské
Bělohorská je výjimečná ulice s nejpestřejším
a nejdelším parterem na západním břehu Vltavy. Jde
o městskou třídu s mnoha společenskými, kulturními
a ekonomickými hodnotami.

Konecchlumského

Setkání nad mapou

Kvalitní veřejné prostranství nemůže vzniknout bez hlubšího
pochopení potřeb lidí, kteří Bělohorskou ulici užívají.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha) zpracovává spolu s MČ Praha 6 koncepční studii,
která poslouží jako podklad pro revitalizaci Bělohorské.
Úpravy se budou týkat nejen dopravního řešení, ale také
veřejného prostoru.

Setkání nad mapou s živnostníky
Komunitní vycházka

Aby navržená podoba veřejných prostranství uspokojovala
potřeby jejich uživatelů, zjišťovali jsme prostřednictvím
dotazníku a během veřejných setkání přání, připomínky
i to, čeho si zde místní obyvatelé i návštěvníci cení.

Dotazník (elektronicky i v papírové podobě)

60
Jaký povrch chodníků
byste na Bělohorské ulici
upřednostňoval/a?

Čeho si lidé cení?

37+16+3710

Co by si lidé přáli?

Co lidem vadí?

→ doplnit stromořadí

→ nekvalitní povrchy

→ občanská vybavenost

→ zlepšit podmínky pro pohyb cyklistů

→ velké množství sloupů

→ dopravní obslužnost a dostupnost centra města

16 %

→ zlepšit podmínky pro pohyb chodců

→ nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru

→ blízkost Břevnovského kláštera

37 %

◻ Velkoformátové kamenné desky
◻ Asfalt

→ podpořit předzahrádky

→ absence stromů

Počet účastníků
setkání

621

Počet vyplněných
dotazníků

Který z následujících výroků
o parkovacích místech nejlépe
vystihuje Váš názor?

51+25+2310
1%

10 %

23 %

37 %

→ bloková zástavba s potenciálem aktivního parteru

1
6

Zorganizovali
jsme tyto akce:

51 %

25 %

◻ a) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by se měl zvýšit i na úkor
veřejného prostoru určeného pro chodce a cyklisty.

◻ Mozaiková dlažba
◻ Nedokončeno nebo Nezobrazeno

◻ b) Počet parkovacích stání na Bělohorské ulici by měl zůstat stejný
◻ c) Veřejný prostor určený především pro chodce a cyklisty by měl mít
na Bělohorské ulici přednost před parkovacími stáními, a to i za cenu
malého snížení jejich počtu (do 10 %).
◻ Bez odpovědi

1

Ulice Konecchlumského má pobytový potenciál
a zároveň funguje jako napojení na schodiště.
Jsou zde oblíbené restaurace. Bylo by dobré
podpořit pobytový potenciál ulice a vytvořit
lepší podmínky pro předzahrádky.

2

Uživatelé by uvítali zapuštění kontejnerů
na tříděný odpad a jejich umístění v bočních
ulicích.

3

Na jižní straně chodníku překáží chodcům
v pohybu velké množství sloupů, které snižují
komfort při chůzi. Chodcům zde také pocitově
nevyhovuje parkování. Zaparkované vozy
navozují pocit, že veřejný prostor zde není
určen pro chodce.

4

U tramvajové zastávky U Kaštanu chybí
účastníkům setkání a vycházky přechod
na ulici Konecchlumského. Navíc na chodníku
často stojí i poměrně velká vozidla bránící
ve výhledu při přecházení vozovky.

5

Na přechodu u KC Kaštan nevyhovují některým
chodcům ostrůvky – nemají zde pocit bezpečí.
Navíc před přechodem stojí auta a není vidět,
zda další vozidlo nepřijíždí.

6

Na přechodu přes Patočkovu chybí
cyklistům přejezd pro cyklisty.
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10 m

25 m

Současný stav ulice

50 m
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7

Před KC Kaštan chybí parkovací stání,
což představuje problém například při vynášení
aparatury. Auta tak často parkují na chodníku.

8

Uživatelé by uvítali prodloužení stromořadí
v západní části Bělohorské, a to zejména
až k ústí ulice, které je prašné a otevřené,
což zvláště v létě nepůsobí příjemně.

