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ZÁZNAM PODNĚTŮ VEŘEJNOSTI K NÁVRHOVANÝM ZÁMĚRŮM 
ÚPRAV VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PALMOVKY A K NÁPLNI 
PŘIPRAVOVANÉHO PARKU A PŘEDPROSTORU NOVÉ RADNICE 
PRAHY 8  
 
Podněty veřejnosti uvedené v tomto dokumentu byly sbírány v rámci setkání s architekty u 
příležitosti výstavy ve veřejném prostranství křížení Palmovka a především na sousedském 
setkání nad mapou, které se uskutečnilo 25. ledna 2018 v Divadle pod Palmovkou. Svými 
náměty a komentáři přispělo více než 50 účastníků setkání. Komentáře k návrhům úprav 
veřejného prostranství Palmovky a k náplni parku a předprostoru nové radnice bylo možné 
podávat od 25. ledna do 18. února 2018 také prostřednictvím on-line či tištěného 
formuláře. 

Náměty veřejnosti k náplni parku a předprostoru nové radnice Prahy 8 budou zohledněny 
při zpracování návrhu, který bude představen ještě v první polovině roku 2018. Veřejnost 
bude mít poté opět možnost se k představenému návrhu vyjádřit. 

Komentáře veřejnosti k navrhovaným záměrům úprav veřejných prostranství Palmovky 
včetně reakce pracovní skupiny jsou uvedeny v samostatném dokumentu zveřejněném na 
webových stránkách www.praha8.cz/Palmovka-2030.html.  
 

 

http://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html
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oblast intervence

projekt předprostoru MČ

pozitivní podnět
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 ÚPRAVA KŘÍŽENÍ 

 
- změny vnímány pozitivně, křižovatce zásahy pomohou 
- nutný celkový záměr, hledání jednotícího prvku, značky, pojítka (dlažba, palmy…) 
- vytvořit příjemné místo, aby zde chtěl člověk pobýt 
- zohlednit noc - Palmovka žije i v noci 
- nepřehlednost, sevřenost, nepříjemné výškové úrovně 
- vnímána nejednotnost mobiliáře, doplnit a vytřídit 
- problém údržby 
- místo by mělo fungovat univerzálně 
- vnímány výrazné bariéry v území - vyvýšení by mělo přijít pryč (betonové peklo) 

       - překážející zábradlí v ul. Na Žertvách 
- zeleň ve špatném stavu x obava z mizející a chybějící zeleně 
  (lidé nechtějí velké keře (ztráta přehlednosti) 
- vysoká prašnost v křížení -> vice stromů 
- pozitivně vnímáno vydláždění, sjednocení místa, dlažba by měla mít přesah i dále  

x obava z přílišného množství dlažby 
- kvitována možnost použití pražských židlí 
- zprůchodnění křižovatky 
- nemělo by být rozhodně parkování 
- doplnit koše pro pejskaře 
- potenciál místa pro trhy – obava z kvality (půdní trhy, vietnamské stánky – vnímány  
negativně, ale alespoň to žilo) 

- zlepšení kvality stánků v okolí synagogy (degradují předprostor, veřejné wc) 
- zlepšit vztah k domům, parteru 
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index podnět
+ lidé jsou potěšeni snahou něco změnit
+ Palmovka vnímána jako místo s potenciálem ("divoká Palmovka" v pozitivním slova smyslu)
+ návrh signalizačního a navigačního systému (rozcestníky, stopy minulosti) 
± projeven zájem o plánované úpravy a častý dotaz, jak dlouho budou úpravy trvat

±
vnímána nejednotnost a roztříštěnost území - například různorodost mobiliáře -> potřeba 
jednotícího prvku, důležitá vizuální kvalita a solidnost

± při návrhu je zapotřebí přemýšlet nad budoucím vývojem celé oblasti
± lidé vnímají důležitost správců a jasné určení odpovědnosti za konkrétní místa
± touha po změně, mnohdy i po aktivní účasti na proměně
- znatelná deprivace ze stávajícího stavu a celkově situace Dolní Libně
- kritický postoj vůči již existujícím urbanistickým studiím (např. Pleskot)
- nedostatek lamp, nebezpečná místa, velké téma údržba území
- Palmovka zanesena vizuálním smogem - zmíněno téma regulace vzhledu parteru
- negativně vnímána doprava, parkování, problematika bezdomovectví, hazard 
- absence prostoru pro slavnosti, shromažďování, trhy, tržnice
- absence veřejného sportoviště, stojanů na kola, nedostatek odpadkových košů

index podnět
1 židovská kultura vnímána jako součást Palmovky - identita, jednotící prvek
2 historická stopa železnice (osa původní trati) - vnímáno jako důležitý odkaz
3 důležté propojení s Vltavou a jejím rekreačním potenicálem - v současnosti chybí
4 okolí synagogy vnímáno jako klidnější místo, ideální místo pro parčík
5 aktivní parter v ulici Na Žertvách, potenciál pro předzahrádky případně mobilář
6 vnímán potenciál propojení budoucího parku/piazzety s parterem ulice Zenklova
7 vnímán historický odkaz hrabalovské doby
8 potenciál cesty do Karlína a ke Kauflandu

index podnět
1 dnes "opuštěné" bývalé židosvké ghetto, o kterém nikdo neví
2 nejednotnost a roztříštěnost území - například různorodost mobiliáře
3 absence kvalitního parteru - pekárna, masna, malé provozovny
4 nefunkční povrchy, nerespektování přirozeného pohybu lidí
5 obava o budoucnost autobusového nádraží a bývalého nádraží Dolní Libeň
6 výrazné bariéry (vyvýšení by mělo být odstraněno), "betonové peklo"
7 přístřešky MHD ve špatném stavu (tramvajové)
8 kontejnery na sběrný odpad patří pod zem
9 velmi negativně vnímán stav stánků s rychlým občerstvením (užíváno jako veřejné wc)

10 zábradlí v ulici Zenklova bránící volnému pohybu pěších
11 jako problém vnímáno nelegalní parkování na pěší zóně
12 potřeba zdravé, snadnou držovatlené a kvalitní zeleně
13 vysoká prašnost v křížení (požadavek po větším množství stromů)
14 zapotřebí vytvořit protihlukovou ochranu před rušnou Sokolovskou ulicí
15 obava z převládajícího administrativního využití budov – umrtvení místa (chybí aktivního parter)
16 negativně vnímána budova zázemí pro řidiče MHD

1. KŘÍŽENÍ PALMOVKA

 OBECNÉ NELOKALIZOVANANÉ PODNĚTY

 1.1 HODNOTY MÍSTA

 1.2 NEGATIVA MÍSTA
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index podnět
A potenciál pro předzahrádky a pobytové prvky ve vazbě na existující restaurace
A potenciál návaznosti na lahůdky a cukrárnu
A riziko přehřívání v létě (sluníčko od západu)
A obava ze shromažďování a přespávání bezdomovců
A možnost spoluúčasti veřejnosti na výsadbě rostlin a dalších úpravách
A požadavek doplnit koše pro pejskaře
A pozitivně vnímán fakt, že se dá nový mobiliář kdykoliv odstranit
A mobiliářem zpříjemnění ulice

index podnět
B návrh na zřízení kavárny pozitivně přijímán
B vítáno vytvoření klidnějšího místa pro posezení
B zřízení veřejných toalet vítáno (nutné však dodržovat režim, dostatečnou údržbu)
B auta/parkoviště na námněstí v současné době vytváří bariéru
B kavárna by v budoucnu mohla být přesunuta spíše před radnici
B nutno promyslet sezónní provoz

index podnět
C oceňován výhled
C otázka bezpečnosti, nutný režim
C potenciál pro galerii
C připomínka osy železnice 

index podnět
K navrhované změny vnímány pozitivně, křižovatce zásahy pomohou
K nutný celkový záměr - hledání jednotícího prvku, značky, pojítka (dlažba, palmy…)
K požadavek na vytvoření příjemného místa, aby zde chtěl člověk pobýt
K nutné zohlednit noc - Palmovka žije i v noci
K současný stav: nepřehlednost, sevřenost, nepříjemné výškové úrovně
K místo by mělo fungovat univerzálně
K lidé nechtějí velké keře (ztráta přehlednosti)
K pozitivně vnímáno vydláždění, sjednocení místa, dlažba by měla mít přesah i dále 
K obava z přílišného množství dlažby
K kvitována možnost použití pražských židlí
K požadavek na lepší zprůchodnění křižovatky
K v místě by rozhodně nemělo být parkování
K požadavek doplnit koše pro pejskaře

K
potenciál místa pro trhy - nutné však hlídat jejich kvalitu                                                              
(původní trhy, vietnamské stánky – vnímány negativně)

K propojit partery domů s veřejným prostranstvím

2.2 KAVÁRNA NA NÁMĚSTÍ PALMOVKA

2.3 ÚPRAVA KŘÍŽENÍ

2.INTERVENCE

2.1 NOVÝ MOBILIÁŘ V ULICI NA ŽERTVÁCH

2.2 KAVÁRNA NA NÁMĚSTÍ PALMOVKA



index podnět
P dnes neexistující místo, chybí důvod tam jít, absence lidského měřítka

P
absence prostoru pro veřejná shromáždění, absence hlavního veřejného prostranství, 
místa setkávání

P radnice by měla mít adekvátní předprostor

P
prostor by měl být: živý, přátelský, reprezentativní, důstojný, bezpečný, čistý, otevřený, i pro 
děti, otevřený veřejnosti, prostý, přehledný, volný, velký, udržovaný, nepřeplácaný 

P potenciál pro vznik lokálního parčíku
P potenciál přiblížit úřad lidem – „chci rád chodit na úřad“

P
měl by to být přátelský a atraktivní prostor se zajímavým mobilářem, kde je důvod se zastavit - 
sloužit jak místo setkávání, místo pro posezení

P prostor by měl být multifunkční a schopný proměny
P neměla by zde vést autodoprava, nechtěné parkování (zároveň obava, kde se bude parkovat) 
P měla by fungovat vazba na park u Koule (nefunkční tělocvičné prvky)
P vytvořit park v kombinaci s náměstím
P požadavek na dostatek zeleně a stromů (stín), dostatečné osvětlení, zachování a opravení kašny
P využít různé povrchy určující náplň
P před radnicí - důležité vytvořit aktivní parter / předzahrádku
P možnost hlučnějších aktivit ve veřejném prostoru
P navrhnout tak, aby bylo možno využívat i mimo pracovní dobu administrativy
P střídmý a důstojný název, lidé cítí industriální stopu

index podnět
P místo pro gastro-provoz s možností posezení venku (restaurace, kavárny, …)

P
možnost využití pro pořádání trhů (obava, zda to není daleko), farmářské a vánoční trhy vč. 
vánočního stromu

P
předprostor před sálem zastupitelstva možno využít na shromažďování (kontakt uvnitř/venku - 
inspirace v Drážďanech)

P
umění, amfiteátr, podium, výstavní panely, umělecká instalace, letní kino, stojany s fotkami, 
petangové hřiště

P chybí pítko, doplnit koše pro pejskaře (ale ne psí louku)

P
aktivní trávení času, neoplocené dětské hřiště (důležité, aby bylo veřejně dostupné pro bloky 
kolem), cesty vhodné pro kočárky

P možnost vznik plácku (absence rovné plochy, smysluplně využitelné)
P absence vybavení pro teenagery (prostor, který by byl kontrolovaný)
P aktivní využívání – absence vodních prvků, vodotrysků, ledové plochy
P vyžití pro děti (aktivní prvky), vyžití pro žáky ZŠ

P
různé názory na sport (ano i ne): celkově vnímán deficit sportovních prvků (není jasný názor, zda 
zrovna před radnici patří posilovací stroje)

index podnět
P Hrabal, Lustig, Hlaváček, …
P atmosféra periférie (usedlosti vs. město)

P
motiv starého a nového (usedlost Palmovka, továrna na mýdlo; připomínka železnice; židovský 
kontext….)

3.2 POTENCIÁLNÍ AKTIVITY

3.3 TÉMATA IDENTITY

3. PARK A PŘEDPROSTOR NOVÉ RADNICE
3.1 OBECNÉ PODNĚTY
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