
příloha č.1 ke Zjednodušené studii veřejného prostranství  
v oblasti křižovatky Palmovka

ANALÝZA SOUČASNÉHO  
DOPRAVNÍHO REŽIMU OBLASTI



2 Zjednodušená studie věřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka, UNIT architekti



3Zjednodušená studie věřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka, UNIT architekti

Zadavatel

Zpracovatel

Zjednodušená studie veřejného prostranství  
v oblasti křižovatky Palmovka

příloha č.1 
ANALÝZA SOUČASNÉHO  
DOPRAVNÍHO REŽIMU OBLASTI 

Městská část Praha 8,  
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8

UNIT architekti, s.r.o.  
Thákurova 9, 160 00 Praha 6 
info@unitarch.eu 
+420 224 356 470 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8



4 Zjednodušená studie věřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka, UNIT architekti

FUNKCE A VÝZNAM KOMUNIKACÍ

Legenda

Komunikace I. třídy

Komunikace II. třídy

Pěší zóna

Chodníky

Tramvajová trať

Části komunikací v ul. Zenklova (v úseku Sokolovská – U Sy-
nagogy) a Na Žertvách (v úseku Vacínova – Libeňský most) 
jsou v rámci pasportů evidovány jako komunikace IV. třídy, 
resp. pěší zóny (a to jak těleso tramvajové tratě, tak přidru-
žené prostory určené převážně pro pěší pohyb). Jedná se o 
velmi důležitou křižovatku z hlediska tramvajové dopravy v 
rámci multimodálního uzlu Palmovka s přestupem na metro 
linky B a další autobusové linky v rámci systému PID, takže je 
zde vyloučen jiný motorový provoz. Okolní a navazující ulice 
jsou řešeny již jako místní komunikace III. třídy, ul. Sokolov-
ská spadá pod správu MHMP a je zatříděna jako komunikace 
I. třídy. 
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SOUČASNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACÍ A JEJICH VÝZNAM 
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SPRÁVA KOMUNIKACÍ 
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

SITUACE PLOCH A KOMUNIKACÍ VE SPRÁVĚ TSK (STAV K 01/2018) 

Až na výjimky je veškerý přidružený prostor v okolí křižovat-
ky a navazující komunikace všech tříd spravovány TSK hl. m. 
Prahy, a.s. Tramvajové tratě včetně křižovatky Palmovky jsou 
ve správě Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 
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SCHÉMA ROZSAHU KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (PĚŠÍ ZÓNA) DLE PASPOSRTU MHMP  
(STAV K 01/2018)  
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DOPRAVNÍ REŽIM / OBSLUHA 
ÚZEMÍ

Vlastní tramvajovou křižovatku Palmovky (Zenklova x Na 
Žertvách, též nazývané jako „dolní Palmovka“) mohou kromě 
vozidel MHD pojíždět jen vozidla integrovaného záchranného 
systému (IZS) a jízdní kola (zákaz vjezdu motorových vozidel 
s výjimkou MHD a IZS). Okolní zpevněné plochy pro chodce 
slouží převážně jako chodníky, pouze dvě plochy slouží jako 
pěší zóny s povoleným vjezdem určitých vozidel (z důvodu 
zajištění obsluhy dvou přiléhajících fasád k tramvajovým 
tratím s vyloučeným provozem motorové dopravy). Do pěší 
zóny v ul. Na Žertvách (v úseku Heydukova – Zenklova) může 
dopravní obsluha zajíždět z ul. Heydukova (posléze výjezd ul. 

Vacínova). Vjezd sem mají umožněna jízdní kola, dopravní 
obsluha, vozidla TAXI v době 20-10 a 14-15 hod, vozidla 
do garáží KB a vozidla s povolením MČ Praha 8. Do pěší 
zóny v ul. Zenklova lze zajíždět pouze z horní křižovatky 
Zenklova x Sokolovská. K parkovišti v ul. Novákových lze 
dále zajíždět i z ul. Novákových, resp. ul. Palmovka (výjezd 
opět až ul. Vacínova). Opět sem mohou jízdní kola a dále 
vozidla TAXI a vozidla se souhlasem MČ Praha 8. Okolní 
místní komunikace jsou veřejné bez omezení a součástí 
zóny 30 a zón placeného stání. 
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SLEDOVANÉ PROBLÉMY 
A NEDOSTATKY INFRASTRUKTURY 
V ÚZEMÍ kód poř. problém    

  popis                   

PĚŠÍ DOPRAVA 
P 01 rozlehlá křižovatka   
  nutno obcházet, přestupy MHD 
P 02 povrch přecházení přes TT  
  velká dlažba   
P 03 rozhledy v přecházení  
  překáží zeleň    
P 04 nezpevněné povrchy   
  nepokryté pěší stopy v území  
P 05 absence zajištění přecházení  
  chybí přechod / místo pro přecházení 
P 06 parkování v pěší zóně  
  parkování mimo vyhrazená místa 
P 07 vodicí linie   
  nedostatečné vodicí linie zahrádek 
P 08 vodicí linie a nápis POZOR TRAM 
  absence vodicích linií pro nevidomé 
P 09 úzký průchozí profil   
P 10 přecházení přes TT + 1pruh  
  při severní hraně Sokolovské se při  
  vypnuté signalizaci  přechází přes TT  
  + 1 jízdní pruh, chybí ostrůvek  
P 11 rozlehlá křižovatka   
  zacházka                    

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
C 01 nevyznačený vjezd pro cyklisty  
  chybí označení pěší zóny pro provoz  
  jízdních kol                   
C 02 jednosměrná komunikace  
  absence obousměrného cyklo řešení          
C 03 absence SJ i VZ propojení  
  dle koncepce a souvislostí dořešit                  
C 04 povrch    
  kladení dlažby, široké a nezalité spáry                     

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
A 01 absence hranice vozovky  
  velká plocha křižovatky / špatně  
  rozlišitelná hranice ulice Sokolovská  
  a začátek pěší zóny Palmovka směr  
  sever                  
A  02 předimenzovaný jízdní pruh    
  šířka JP 5,0 m, v oblouku 6,0 m                 
A 03 parkování vs. TT   
  z šikmého parkování se vyjíždí před  
  odbočující tramvaje                       
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INTENZITY DOPRAVY 
A NEHODOVOST

Přestupní uzel denně využije cca 50.000 lidí. Křižovatkou pro-
jede ve špičce za běžného stavu jedna tramvajová souprava 
cca každou půlminutu. Provoz jiných motorových vozidel je 
pouze občasný, mírně častější je jízda na kole, avšak provoz 
chodců je v celém okolí velmi vysoký. Podrobná sčítání chod-
ců ani jiných vozidel nebyla pro účely této studie prováděna.

V samotné ploše křižovatky došlo za posledních 11 let jen k 
jedné nehodě, a to dokonce jen mezi automobily. V místech 
pro přecházení přes tramvajovou trať též není evidována ani 
jedna nehoda. Na sever od křižovatky (v severní části ul. Zen-
klova k ul. U Synagogy) je evidováno za 11 let celkem 11 ne-
hod bez vážného zranění, z toho 3x s účastí chodce (zavinění 
chodcem 1x), 1x s účastí cyklisty a 1x nehoda s tramvají. Cel-
kem 9x nehodu způsobil řidič automobilu. Východním smě-
rem (k ul. Heydukova) je evidováno za 11 let jen 5 nehod bez 
vážných následků, z toho 2 mimo tramvajovou trať a 2x se 
jednalo o srážku chodce s tramvají. Západním směrem není 
evidována ani jedna nehoda, avšak statisticky nejhorší je jižní 
úsek mezi oběma křižovatkami ul. Zenklova, kde je evidová-

Souhrnem: z hlediska nehodovosti je i přes relativně nízký 
počet nehod kritický úsek mezi prostorem jižní tramvajové 
zastávky Palmovka a přechodem v čele této zastávky. Jako 
příčiny se jeví jednak neukázněnost chodců a řidičů motoro-
vých vozidel, avšak současně zde tramvajové soupravy pro-
jíždí zejména ve směru na sever na místní poměry značně 
rychle. Obdobný problém, avšak z hlediska nehodovosti je v 
menší míře evidentní v ul. Na Žertvách – jihovýchodně od sy-
nagogy – v místě zastávky z centra. 

 

 

 

 

Geografický informační systém MD Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody, grafické a statistické zobrazení dat dle územního výběru

Informativní tiskový výstup z GIS JDVM

© CDV .v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie Naposledy vytištěno 01.02.2018 00:07:28
Strana 1

JDVM 2018

Statistické vyhodnocení nehodovosti v
silničním provozu na vybrané lokalitě

Období: 2007/01/01 - 2017/12/31
Správní území vybrané lokality: Praha (Hlavní město Praha)

Všeobecný přehled o nehodách v zadané lokalitě
Počet nehod celkem 27
Počet nehod s následky na zdraví 13
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.) 1
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.) 2
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.) 10

Statistika nehod podle přítomnosti alkoholu nebo drog u viníka nehody
Druh nehody Počet nehod Usmrcené osoby Těžce zraněné

osoby
Lehce zraněné
osoby

ne 14 0 1 3
nezjišťováno 12 1 1 6
ano, obsah alkoholu v krvi od 0,8‰ do 1,0‰ 1 0 0 1

na jedna smrtelná nehoda chodce s tramvají přímo v místě 
zastávky a 2x s těžkými následky, celkem pak 15 nehod (6x 
s účastí tramvaje, 5x s chodcem z toho 4x s jeho zaviněním). 
Celkem 9x může za nehodu řidič motorového vozidla. Jediná 
nehoda je s účastí cyklisty, avšak jedná se o tzv. samoneho-
du – bez účasti někoho dalšího.
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PROBLÉMY A POTŘEBY VEŘEJNÉ 
DOPRAVY - OBECNĚ

PROBLÉMY A POTŘEBY 
AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - OBECNĚ

Rozlehlost křižovatky současně prodlužuje přestupní vazby, 
což činí problém především v dostupnosti a má vliv i na bez-
pečnost v území. Výhledová redukce plochy křižovatky bude 
přínosem pro celé území i z mnoha dalších důvodů (urba-
nismus, bezpečnost, doprava, redukce technických zaříze-
ní rozšíření využití veřejného prostranství, atd.). Z hlediska 
plynulosti veřejné dopravy samozřejmě jakékoliv zdržení či 
zpomalení prostředků veřejné dopravy může být vnímáno 
negativně, avšak pro účely zvýšení bezpečnosti provozu a 
současně zlepšení funkce celého prostoru přináší určitá re-
gulace negativního jevu (např. vysoká rychlost v území pěší 
zóny) zásadní zlepšení vnímání a fungování  celého místa.

V převážné části řešeného prostoru je provoz automobilové 
dopravy vyloučen. Pouze vozidla s povolením či dopravní 
obsluhy se pohybují po plochách. Problémem není ani tak 
možnost zásobování, které zde není časově omezeno, ale 
chování řidičů těchto vozidel, kteří v prostoru jednak zavinili 
převážnou část nehod a jednak odstavují vozidla v místech, 
kde to není dovolené ani vhodné. Zásadním zlepšením v tom-
to ohledu bude dohled nad dodržováním pravidel silničního 
provozu, které zde jednoznačně ukládá dopravní značení.

A–03

P–02
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PROBLÉMY A POTŘEBY PĚŠÍ 
DOPRAVY - OBECNĚ

Z pohledu chodců je území okolí křižovatky dolní Palmovky 
nyní spíše nepříjemným místem, kterým se jen prochází, cí-
lových míst v přímých průhledech přes celý prostor je třeba 
mnohdy dosáhnout zacházkou. V podstatě po celý den lze 
sledovat přímé procházení přes křižovatku, podél i přes ko-
leje. Z hlediska bezpečnosti je nejkritičtější místo v okolí čela 
jižní tramvajové zastávky, kde došlo k jedné smrtelné nehodě 
tramvaje s chodcem. Naopak přímo v křižovatce nedošlo k 
žádné nehodě (za posledních 11 let) s účastí chodce, cyklisty 
ani tramvaje. Pochozí plochy v místech překonání tramva-
jové tratě jsou obecně nepřívětivé. Nepřívětivé jsou i polohy 
zastávek a posléze přestupní či odchozí / příchozí / přestupní 
vazby, právě v těchto místech je evidováno nejvíce nehody a 
sledováno nejvíce skorokolizí tzv. skoronehod.

Zlepšení řešeného území pro chodce znamená zlepšení cel-
kového stavu prostředí, zlepšení přehlednosti území, resp. 
plošné prostupnosti a zklidnění tramvajové dopravy v kritic-
kých úsecích.

Na obrázku vpravo jsou zvýrazněny vztahy, které nejsou 
dostatečně či vůbec řešené pro chodce (zeleně) či cyklisty 
(červeně).

P–01 P–01

P–01 P–04
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ANALÝZY: VZTAHY

CHYBĚJÍCÍ PĚŠÍ VZTAHY
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PROBLÉMY A POTŘEBY CYKLISTICKÉ 
DOPRAVY - OBECNĚ

Jízda na kole je v oblasti křižovatky povolena, což je zásad-
ní (pozitivní) pro poptávané severo-jižní či východo-západní 
vazby v území (jsou či budou zde vedeny páteřní a hlavní cy-
klotrasy celoměstského významu). Cyklisty zde nejvíce trápí 
povrch velké dlažby (v křižovatce) a posléze delší vybrané 
přímé úseky ve společném provozu s tramvajemi, které se 
zde mohou pohybovat rychleji a cyklisté nemají kam uhýbat 
(tramvajová trať je převážně oddělena obrubníky). Úplně chy-
bí řešení přesmyku přes Sokolovskou v linii výhledové cyklo-
trasy č. A 42  (… - Zenklova – Krejcárek - …), jedná se však o 
řešení výhledové dosud neřešené části této cyklotrasy. Ja-
kousi náhradní trasu tvoří paralelní severojižní propojení ul. 
Palmovka, která je nyní pouze jednosměrná.

Na aktuální teplotní mapě pohybu cyklistů (viz  mapa pohybu 
vzorku cyklistů v území , zdroj: labs.strava.com) je zřejmé, jak 
se cyklisté vyhýbají jižnímu úseku ul. Zenklova. Východo-zá-
padní tahy jsou v současnosti využívanější, což je logické jak 
vzhledem k poloze, tak k reliéfu pravého břehu Vltavy v tomto 
a okolním území Prahy 8 a 9.

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8
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AKTUÁLNÍ CYKLOMAPA IPR PRAHA 

KONCEPCE CYKLOTRAS CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU (IPR PRAHA)



18 Zjednodušená studie věřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka, UNIT architekti

DOPORUČENÍ A VÝCHODISKA PRO 
NÁVRH

• Z HLEDISKA PŘÍJEMNĚJŠÍHO PROVOZU A POBYTU CHODCŮ JE TŘEBA ZLEPŠIT 
 PŘEHLEDNOST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. 

• NUTNO ZLEPŠIT POVRCHY PRO CHODCE I CYKLISTY

• VHODNÉ DOPLNIT LEGÁLNÍ OBOUSMĚRNÝ PROVOZ CYKLISTŮ V UL. PALMOVKA  
 A DOPLNIT ZNAČENÍ V PĚŠÍ ZÓNĚ

• VHODNÉ BUDE DOPLNĚNÍ PŘECHÁZENÍ MEZI UL. PALMOVKA (ZŠ) A VESTIBULY  
 METRA, RESP. PLOCHOU PŘED BANKOU 

• V RÁMCI PĚŠÍ ZÓNY SE PARKUJE A JE TOLEROVÁNO NELEGÁLNÍ PARKOVÁNÍ MIMO  
 VYMEZENÁ MÍSTA

• CELÝ PROSTOR NEMÁ ADEKVÁTNÍ VODÍCÍ PRVKY PRO NEVIDOMÉ A UPOZORNĚNÍ  
 NA PROVOZ TRAMVAJÍ

• TRAMVAJE SE POHYBUJÍ VE SMĚRU OD KREJCÁRKU K DOLNÍ KŘIŽOVATCE  
 ZPRAVIDLA VELMI RYCHLE, VHODNÉ BUDE SNÍŽENÍ JEJICH DOVOLENÉ RYCHLOSTI  
 (NAPŘ. INTEGRACÍ DO JEDNÉ PĚŠÍ ZÓNY, TJ. MAX. DOVOLENÁ RYCHLOST  
 20 KM/H BUDE PLATIT I PRO TRAMVAJE), TRAMVAJOVOU DOPRAVU JE ZDE TŘEBA  
 ZKLIDNIT

• NEPŘÍJEMNÉ JE PŘECHÁZENÍ UL. SOKOLOVSKÁ – NABÍZÍ SE ZDE VYUŽÍT  
 PŘEDIMENZOVANÉHO PROSTORU A VLOŽIT DĚLÍCÍ OSTRŮVEK

• NUTNÉ JE REDUKOVAT PŘEDIMENZOVANÉ VOZOVKOVÉ PLOCHY V OKOLÍ  
 SOKOLOVSKÉ VE PROSPĚCH PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ DOPRAVY

• NEZBYTNÉ JE DOPLNIT V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE SEVEROJIŽNÍ ŘEŠENÍ PRO  
 CYKLISTY (CELOMĚSTSKÁ CYKLOTRASA A42)

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ A PROCESNÍCH KROKŮ

 • Úprava dopravního režimu v části oblasti (rozsah pěší zóny, cykloobousměrnost)

 • Zajištění přecházení v ul. Novákových + úprava parkování

 • Zlepšení povrchu pro chodce v místech přecházení přes tramvajovou trať a doplnění prvků pro nevidomé, doplnění  
   označení ! POZOR TRAM !

 • Úpravy v ul. Sokolovská (přecházení a zvýraznění severní hrany komunikace v křižovatce)
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