příloha 3b) Specifikace dílčích úprav uličních a stavebních čar a objektů / textový popis
možné změny bez zásadnějších úprav navržené urbanistické struktury


Argentinská (úsek Jateční – Plynární):
◦ současné založení uliční čáry a většiny stavebních čar při východní straně (stabilizovaná
zástavba) je převážně cca 31 m od dočasné uliční čáry (oplocení bývalých drážních pozemků při
západní straně), resp. 40 m u nové zástavby posledního bloku při Plynární ulici
◦ nově je navrženo založení uliční (stavební) čáry snižující šířku uličního profilu jen na 36 m,
včetně zúžení současného pásu východního chodníku se zelení až o cca 2-4,5 m (o vozovku
s cyklopruhem a parkovacím pásem) a se zachováním tranzitní automobilové dopravy ve
stávající, resp. mírně přiblížené poloze vůči stabilizované zástavbě
◦ žádoucí posun nově navržené uliční (stavební) čáry zástavby na západní straně Argentinské tak,
aby byla zajištěna kontinuální šířka uličního profilu 40 m v celé délce ulice severně od Jateční,
což odpovídá např. regulační šířce ulice 5. května z první poloviny 20. století (jiný úsek SJM
v tradiční blokové obytné zástavbě, který je díky tomu možné transformovat na městský bulvár)
nebo šířce ulice Jugoslávských Partyzánů (s tramvajovou tratí a stromořadím uprostřed) apod.
◦ bez úpravy s rozšířením na 40 m dochází kromě výše uvedených zhoršení pro současnou
zástavbu ke kolizi mezi provozně-prostorovými nároky zejména pro rychlootáčkové zastavení
vozidel, cyklistickou infrastrukturu, pobytové aktivity a případné zřízení tramvajové trati



Za Viaduktem:
◦ v návrhu dochází ke zúžení současného uličního profilu šířky min. 19,5-20 m na cca 18-18,5 m
◦ navržené řešení zhoršuje podmínky pro chodce a cyklisty, likviduje současné stromořadí bez
doplnění nového stromořadí, a to vše při zachování tranzitní automobilové dopravy po SJM
◦ žádoucí zajištění šířky uličního profilu min. 20 m (včetně doplnění stromořadí)



nová Strojnická:
◦ nová ulice v prodloužení stávající Strojnické, mezi modernizovanou tratí a novou zástavbou
◦ úsek dvou nových domovních bloků dlouhý celkem cca 220 m
◦ součást zelené promenádní pěší a cyklistické páteřní chráněné trasy se stromořadím podél
kladenské trati (chráněná vazba Praha-Bubny – Kladno-stanice), viz např. též PTES
modernizace železniční trati 2015-12 atd.
◦ nutná úprava navržené uliční a stavební čáry tak, aby byl odstup nové a staré zástavby od
modernizované železniční trati obdobný a zůstal současně prostor pro zklidněnou obslužnou
komunikaci s chodníkem – předložený návrh s postupným zužováním nového uličního profilu
(z 22,5 m až na 16 m, resp. 15,5 m) toto zcela znemožňuje!
◦ žádoucí posun nově navržené uliční (stavební) čáry tak, aby volná šířka uličního prostoru nové
Strojnické byla cca 25 m (lokálně min. 23 m až max. 27 m)
◦ pro srovnání – současné budovy ve Strojnické budou v délce prvních dvou bloků od
modernizované trati vzdáleny průměrně cca 25-27 m (jediné lokální zúžení na 23 m od možné
vestavby pod estakádou, resp. 21,5 m ve volném prostoru pod mostem přes Bubenskou)
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Bubenská (úsek Strojnická – Heřmanova):
◦ v současnosti je ulice široká 20 m, severně od Veletržní s chodníky po obou stranách (a v rámci
úseku Šimáčkova-Strojnická s rozdílnými niveletami chodníků a vozovek) a v jižní části s pásem
zeleně a vzrostlými náletovými stromy místo východního chodníku (resp. v oblasti současného
napojení staré stanice Bubny je široká 23 m)
◦ v rámci současné zástavby při západní straně je přímá uliční čára, od které se v případě dvou
domů odchyluje stavební čára a vytváří 2, resp. 3 m široké předzahrádky – zástavba je převážně
bytová, podstatná část domů má byty také přímo v uličním parteru
◦ studie rozšiřuje současný uliční prostor o 7 m (resp. o 4 m) a s výjimkou jednoho bloku vytváří
souvislou uliční (stavební) čáru, přičemž tranzitní automobilová doprava zůstává vůči současné
zástavbě ve stávající poloze nebo se oddaluje max. o cca 2 m (šířku podélného stání)
◦ pokud mají být uspokojivě skloubeny a proti sobě nestaveny požadavky na zajištění obsluhy
objektů (např. rychlootáčková stání), pobytovost ulice, cyklistickou infrastrukturu, souvislé
stromořadí, bezpečné přecházení apod., chybějí v uličním profilu minimálně 3 m
◦ je tedy žádoucí rozšířit uliční profil minimálně na 30 m, tj. posunout navrženou novou uliční
(stavební) čáru nových budov alespoň o 3 m východním směrem, což odpovídá pražské regulaci
celoměstsky významných uličních profilů z období První republiky (např. Veletržní, Dělnická),
resp. i některým starším velkorysým uličním profilům se stromořadím (např. Korunovační)
◦ velmi vhodná by byla širší diskuse nad možnými podobami a charakterem ulice, zejména ve
vztahu k parteru při západní straně u současných domů a případnému vytvoření pobytového
předprostoru, včetně nutně vyvolaného oddálení průjezdné dopravy i východní uliční čáry



Bubenská (úsek Heřmanova – Antonínská):
◦ v současnosti je při západní straně chodník s vozovkou v původní niveletě podél obytných budov
a zbytek prostranství tvoří nájezd na estakádu a část MÚK ze 70. let 20. století s podjezdem TT,
přičemž prostor se postupně výškově rozděluje a rozšiřuje z původních cca 20 m na cca 55-60 m
◦ návrh předpokládá řešení veškerého parteru v jedné úrovni včetně křížení TT spolu s výrazným
zúžením celého uličního profilu na 27 m, tj. na polovinu oproti současnému stavu –
problematické je zejména zásadní přiblížení tranzitní automobilové dopravy k původní zástavbě
při současném zhoršení její dopravní obslužnosti a dále vztah intenzivní tramvajové dopravy
(navíc s křižovatkou TT) a tranzitní automobilové dopravy v 1+1 JP
◦ je žádoucí rozšířit uliční prostor na min. 30 m u Heřmanovy ulice a na 35-40 m před
Antonínskou tak, aby kompozičně uliční a stavební čáry navazovaly na Bubenskou severně od
Heřmanovy ulice, resp. na budovu Bubenská 1 a Hlávkův most, aby byly vytvořeny prostorové
podmínky pro bezkolizní úrovňové křížení všech druhů dopravy a aby nedošlo k zásadnímu
zhoršení podmínek u současných bytových domů při západní straně Bubenské



propojení Veletržní-Dělnická:
◦ v západní části mezi Bubenskou a železnicí, úsek jednoho bloku cca 100-110 m
◦ v návrhu dochází k ostrému zalomení půdorysného prodloužení uličních (stavebních) čar již na
současném nároží budovy v severozápadním kvadrantu křižovatky Veletržní-Bubenská a dále
pak k zúžení parteru nové ulice na cca 28 m u schodů památníku při jižní straně, přestože
všechny ostatní nové i stávající návaznosti ulice Veletržní a Dělnická mají v parteru šířku 30 m
◦ vhodný posun severní uliční (stavební) čáry severně o cca 2 m tak, aby plynule navazovala na
severní uliční čáru stávající zástavby Veletržní (změna půdorysného vedení prodloužení
současné a nové uliční čáry je pak cca v 1/2 uličního profilu Bubenské, nikoliv na jejím okraji)
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příloha č. 5 – Pracovní podklad komise k rozhodování z roku 2018

Základní princip vymezení uličních prostranství významných dopravně-urbanistických os:


nutnost definování a rozpracování několika provozně-prostorových scénářů řešení
(a jejich kombinací) z hlediska automobilové a tramvajové dopravy v rámci celého širšího
území, které v daných uličních profilech pokaždé zachovají důstojný prostor pro:
◦ bezpečný a komfortní pohyb pěšky a na kole
◦ (rychlootáčkové) zastavení a stání vozidel
◦ souvislá stromořadí (i ve vztahu k nově zakládaným kolektorům a sítím)
◦ pobytovost apod.



uliční(stavební) čáry (vymezení veřejného a soukromého prostoru) se zakládají na staletí:
◦ je žádoucí v budoucnu neznemožnit různé relevantní proměny dopravního řešení a
celkového uspořádání veřejných prostranství (v následujících desetiletích až staletích)
◦ dnešní zástavba i provozní řešení v centru Prahy je z velké části na půdoryse založeném
za Karla IV. před více než půl tisíciletím a slouží dodnes (někde dobře, jinde špatně)
◦ modelový příklad: nevytvořit z Bubenské obdobu dnešní Resslovy, a to ani za několik
desítek let – neznemožnit potenciálně důležité proměny města dalším generacím



v rámci této ÚS a změny ÚP jsou klíčovým výstupem zejména:
◦ regulace základních šířek a geometrie veřejných (uličních) prostranství, které po
sejmutí stavební uzávěry umožní zahájit výstavbu budov a provést majetkoprávní úpravy
(modelový příklad: nově dokončená budova mezi ulicemi Plynární, Železničářů
a Argentinská respektuje 40 m šířku ulice Argentinská jako hlavního městského bulváru)
◦ výběr předpokládaného dopravního řešení pro následující desetiletí na úrovni
základní prostorové koncepce v měřítku ÚP, kterou bude možné dále podrobněji
projekčně rozvíjet a realizovat bez nutnosti dalších změn ÚP
(modelové příklady: vymezení plochy pro uzel (MÚK) Vltavská, vedení a plochy
koridoru Bubenská-Partyzánská nebo Vrbenského / Janovského x Argentinská apod.)



zejména se týká ulic:
◦ Argentinská
◦ Bubenská
◦ Partyzánská
◦ Vrbenského
◦ Bubenské nábřeží
◦ Za Viaduktem
◦ Železničářů
◦ Dělnická-Veletržní
◦ atd.
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3 základní scénáře pro severojižní propojení ("SJM"):
Tyto základní scénáře by měly být v rámci vymezení šířek a geometrie veřejných prostranství
zohledněny všechny, aby dalším generacím nebyly znemožněny potenciálně potřebné úpravy.
Aktuální volba sledovaného scénáře pak významně ovlivní připravované a plánované záměry v celé
oblasti rozvojového území v následujících desetiletích.


SJM-01: obousměrný hlavní tranzit Argentinskou 2+2 JP, Bubenská tranzit 1+1 JP
◦ řešení vycházející ze současného stavu
◦ velmi snadno adaptovatelné dílčími postupným kroky
◦ kritická je míra konzervování současných problémů, resp. jejich řešení, zejména
v oblasti MÚK Vltavská (převážně mimoúrovňová křižovatka se severozápadní rampou)
nebo propojení Bubneská – Partyzánská – Železničářů a Strojnická – U Výstaviště



SJM-02: jednosměrný tranzit Argentinská a Bubenská, doplňkový protisměr 2+1 JP
◦ řešení výrazněji modifikující trasy tranzitního průjezdu oproti dnešnímu stavu
◦ nutná postupná etapizace zavádění, resp. krátkodobé až střednědobé provizorní úpravy
(zejména ve vztahu k modernizaci a výškovému přizvednutí obou železničních tratí)
◦ pozitivem může být výrazně jednodušší a městotvornější úrovňové řešení předpolí
Hlávkova mostu na Vltavské a rozložení tranzitu IAD na dva menší proudy v rámci ulic
◦ potenciálně problematická je oblast ulice Partyzánská (ve vztahu k TT) a Bubenská
(v případě návrhu ve stísněných parametrech v současném uličním profilu)



SJM-03: obousměrný tranzit Argentinská a Bubenská 2+2 JP
◦ v závislosti na konkrétních provozních parametrech (a způsobu řešení křižovatek a SSZ)
může umožnit celkové navýšení kapacity pro IAD při zachování městského prostředí
◦ dílčí pozitiva i problémy jsou obdobné jako u variant popsaných výše
◦ pravděpodobně nyní nesledovat, vhodné jen neznemožnit tuto úpravu dalším generacím
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Základní principy pro severní předpolí Hlávkova mostu – MÚK Vltavská
Současná MÚK Vltavská je po 38 letech od výstavby morálně i fyzicky zastaralá.
V roce 2018 byly provedeny nízkorozpočtové testovací úpravy pro zlepšení prostupnosti a
bezpečnosti celého uzlu, následně došlo k nouzovému uzavření východní estakády Bubenské.
V blízkých letech lze celý uzel buď za nižší stovky milionů Kč obnovit v přibližně obdobném
provedení (se zlepšením pouze v detailech VP), nebo za vyšší stovky milionů Kč vyřešit zcela nově.


řešit jako městskou úrovňovou křižovatku s případnou dílčí mimoúrovňovostí VP:
◦ může být v jižní části (např. viz severní předpolí Štefánikova a Čechova mostu apod.)
◦ musí být řešena jako uliční prostranství plnohodnotně pro všechny druhy pohybu,
tj. pro chůzi, jízdu autem i na kole a noční/náhradní autobusovou VD
◦ nesmí být sevřena mezi dvěma zdmi jako dnes, ale z jižní strany otevřena do volného
prostoru směrem k řece (resp. místo zdi či zdí s převážně aktivním parterem)



zajistit možnost všech křižovatkových pohybů, včetně těch v současnosti chybějících:
◦ jedině takto bude možné vyloučit tranzitní IAD po ulici Dukelských hrdinů a přes
Strossmayerovo náměstí, které jinak nelze zlepšit zejména pro chodce a cestující VD
◦ dnes chybí možnosti odbočení z nábřeží (Bubenského i Kapitána Jaroše) do Bubenské



klíčové provozně-prostorové limity:
◦ úzká severní část Hlávkova mostu umožňuje max. 2 JP v řazení směr sever, což výrazně
limituje možnosti úrovňové křižovatky s doplněním vazeb mezi nábřežími a Bubenskou
◦ v případě Argentinské jako hlavní tranzitní komunikace pro oba směry (scénář SJM-01)
je zachováno silné levé odbočení z Bubenského nábřeží na Hlávkův most, které
vyžaduje zachování podjezdu a severozápadní rampy, resp. 2 levé řadicí pruhy vlevo
◦ v případě rozložení tranzitu na Argentinskou a Bubenskou (scénář SJM-02) je silný směr
do centra přímý z Bubenské ulice a řešení celého uzlu je celkově méně problémové
◦ respektování principu směrového a výškového vedení TT v oblasti metra Vltavská a
s úrovňovým křížením Bubenské u Antonínské v původní niveletě dle PTES
Modernizace trati Praha-Bubny - Praha-Výstaviště (2015/12) a následujících zpřesnění
◦ umístění objektu Filharmonie včetně vymezení volných prostranství a nivelety terénu
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2(3) základní scénáře Strojnická / U Výstaviště – Veletržní:
První dva základní scénáře by měly být v rámci vymezení šířek a geometrie veřejných prostranství
zohledněny, aby dalším generacím nebyly znemožněny potenciálně potřebné úpravy.
Aktuální volba sledovaného scénáře zcela zásadně ovlivní připravované a plánované úpravy
veřejných prostranství v zástavbě Letné i předprostoru Výstaviště+Stromovky pro několik generací.


St-01: tranzit obdobně jako dnes, tj. zkratka U Výstaviště – Strojnická
◦ definitivní potvrzení a zakonzervování, resp. zhoršení všech stávajících problémů
v předprostoru Výstaviště a stávající zástavby Letné
◦ zejména levá odbočení (dnes 1-2, nově 2-3), tj. Veletržní > Strojnická,
Veletržní > Dukelských hrdinů, Strojnická > Dukelských hrdinů a nově
U Výstaviště > Partyzánská (dnes přímý průjezd bez křižovatky)
◦ komplikace pro fungování SSZ Veletržní x Dukelských hrdinů (a dalších), kde jsou pak
vždy nutné 3 fáze místo dvou = kratší doba pro příčné vztahy v území



St-02: tranzit před Výstavištěm zcela zrušen
◦ výrazné zklidnění celého prostranství před Výstavištěm a Stromovkou jako komfortního
pěšího nástupního předprostoru, zlepšení pěších vazeb pro přístup i přestup (VD)
◦ výrazné zklidnění celé sítě ulic Dukelských hrdinů, Strojnická, U Výstaviště – jen cílová
IAD, nemožnost tranzitní IAD (průjezd pouze pro VD, IZS, cyklo, koňské povozy atd.)
◦ výrazné zlepšení provozní situace ve Veletržní ulici (přestože ve východní části projíždí
tranzit IAD i za ulici U Výstaviště a Strojnickou) – pouze jedno (hlavní) levé odbočení
do Bubenské (kde je na něj prostor), v rámci všech ostatních SSZ Veletržní pouze 2 fáze
(potenciálně možná delší doba pro příčné vztahy v území)



St-03: tranzit nová Strojnická
◦ ve stávajícím ÚP či studii Máslo-Malina 2013, řešení plně respektující současnou
nízkou niveletu kralupské železniční trati (s rezignací na její plánované zvýšení)
◦ kombinace nevýhod scénářů St-01 a St-02, vhodné definitivně opustit tento scénář !
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2(4) základní scénáře Argentinská x Vrbenského x Jankovcova:
Tyto základní scénáře jsou vzájemně v přímém rozporu a výběr konkrétního řešení je pro vymezení
struktury veřejných prostranství a hranice zástavby klíčový a nevratný. Zcela zásadní jsou i dopady
pro možné úpravy uliční sítě v rámci stávající zástavby dolních Holešovic.
V současnosti je první úrovňová křižovatka od dálnice D8 až uvnitř zástavby (Plynární). Významný
vliv bude mít v budoucnu také dokončení Městského okruhu, řešení ulice V Holešovičkách apod.


AVJ-01: zachování přemostění, tj. pozůstatku socialistického 2+2 JP průtahu městem
◦ vybudován jako náhrada městského a pražského okruhu, součást velké MÚK
◦ zachovává nevhodné segregační řešení Argentinské i v zástavbě (až po ulici Plynární)
◦ jeho potvrzení znemožňuje scelení Ortenova náměstí před ZŠ jako pobytového prostoru,
převedení tranzitu do Jankovcovy ulice jako průjezdné komunikace 50 km/h (1+1 JP
+VJP cyklo +parkování) a zklidnění ulice U Uranie v zástavbě jako součásti zóny 30



AVJ-02: snesení mostu, úrovňová SSZ křižovatka s východním napojením Jankovcovy
◦ přímé propojení Vrbenského (západní část) – Bondyho – Jankovcova (východní část)
◦ vytvoření první městské úrovňové křižovatky (se SSZ) od dálnice D8 na hranici
zástavby, kapacitnější obdoba stávajícího principu napojení od Trojského mostu
◦ umožní plně scelit Ortenovo náměstí před ZŠ a zklidnit ulici U Uranie v rámci zóny 30,
umožní odstranit rampu MÚK (Bondyho) a dotvořit historicky započatý domovní blok



AVJ-03: snesení mostu, nový most Vrbenského – Jankovcova
◦ městotvornější celkové řešení viz scénář AVJ-02, méně městské detaily řešení v lokalitě



AVJ-04: snesení mostu, úrovňová SSZ křižovatka s východním napojením do Vrbenského
◦ městotvornější detail řešení viz scénář AVJ-02, ale jinak problémy viz scénář AVJ-01
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Tramvajové trati (TT)
Základním principem je zachovat kvality stávající sítě TT a vhodně ji upravit a doplnit.
Klíčové je neznemožnit vedení TT ve vybraných ulicích (šířkou profilu, prostorovou rezervou),
přičemž v žádném období nebude existovat, resp. fungovat tramvajová síť se všemi úseky současně.


Zachování stávajících TT pro běžný provoz (popř. manipulační):
◦ Dukelských hrdinů (úpravy směrového vedení v uličním profilu)
◦ U Výstaviště – Partyzánská (úpravy směrového a zčásti výškového vedení v ul. profilu)
◦ Plynární – Komunardů (prakticky beze změn směrového vedení v uličním profilu)
◦ Bubenské nábřeží (úpravy směrového vedení v uličním profilu)
◦ Antonínská (úpravy směrového a zejména výškového vedení v uličním profilu)
◦ předpolí Hlávkova mostu (úpravy směrového a zejména výškového vedení)



Zrušení a přeložení stávajících TT:
◦ Vltavská a nábřeží Kapitána Jaroše – kompletní zrušení stávajícího trasování TT,
přeložení do nové trasy v prodloužení Antonínské do nového podjezdu u jižního zhlaví
nové stanice Praha-Bubny, napojení zpět na Bubenské nábřeží podél Negrelliho viaduktu



Nové TT (resp. prostorová rezerva – výběr úseků viz níže k diskusi):
◦ koridor Jateční (pravděpodobně při jižní straně Holešovické tržnice)
◦ jedno severojižní propojení (metro Vltavská – Plynární) v rámci řešeného území
◦ oblast ulice Za Viaduktem – propojení Jateční / Vltavská / Bubenské nábřeží / Dělnická



Prostorová rezerva pro TT pro budoucí generace – zařazení jednotlivých úseků k diskusi:
◦ Dělnická – Veletržní (v rámci nové zástavby i světlou výškou pod železniční tratí)
◦ Bubenská (Antonínská – Partyzánská, přímé propojení Hlávkova a Trojského mostu)
◦ Argentinská (zejména v úseku Plynární – most Barikádníků, jižní část popř. viz výše)
◦ Nádraží Holešovice / Vrbenského-Plynární (možnost smyčky, manipulační/linkové atd.)
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Základní promenádní pěší a chráněné cyklistické trasy uvnitř řešeného území

Zelené promenádní pěší a cyklistické páteřní chráněné trasy


celkový standard a šířka koridoru min. 10 m (opt. 12-15 m)
◦ ve standardu většiny širokých vozových cest ve Stromovce (resp. rozšíření jejich sítě)
◦ hlavní zpevněná cesty (komunikace) šířky cca 6 m (5-7 m) ,
◦ stromořadí – minimálně 1, optimálně 2 (z obou stran cesty)
◦ v návazném souběhu v zástavbě běžný chodník (cca 3 m či více), resp. uliční profil



základní principy a předpoklady řešení:
◦ přerušení stromořadí pouze v rámci nejvýznamnějších veřejných prostranství
◦ při souběhu podél železničních estakád hlavní cesta v dostatečném odstupu tak, aby byl
zajištěn prostor pro stromořadí a pobytový chodník podél potenciálních vestaveb
◦ při souběhu podél (resp. v rámci) uličního profilu zachovat odstup hlavní cesty od
vozovek a parkování min. 2,0 m (resp. vložené stromořadí mezi cestu a parkovací pás)
◦ zachovat odpovídající vysoký standard křížení ostatních komunikací (bezpečné
přecházení pěšky a přejíždění na kole, včetně důrazu na kompoziční řešení)



základní trasy koridorů:
◦ podél kladenské trati ("Veletržní" – Stromovka, v souběhu při západní/jižní straně)
◦ podél kralupské trati ("Dělnická" – Za Elektrárnou, v souběhu při východní straně)
◦ podél souběhu tratí ("Veletržní-Dělnická – Bubenské nábřeží, při východní straně)

Další promenádní pěší a cyklistické páteřní chráněné trasy


celková šířka koridoru cca 10 m
◦ obdobné principy jako pro zelené trasy (vozové cesty) viz výše
◦ bez požadavku na souvislé řešení stromořadí (zejména při prostupu stávající zástavbou,
koncepce zeleně závislá především na celkovém charakteru konkrétních prostranství)



základní principy a předpoklady řešení:
◦ při souběhu podél (resp. v rámci) uličního profilu zachovat odstup od vozovek,
parkování a objektů min. 1,0 m
◦ zachovat odpovídající standard křížení ostatních komunikací (bezpečné přecházení
pěšky a přejíždění na kole)



základní trasy koridorů:
◦ v severojižním směru středem území ("Veletržní-Dělnická" – metro Nádraží Holešovice
– železniční stanice Praha-Holešovice – oblast býv. Prefa – levobřežní trasa A 1)
◦ propojení Dělnická – Veletržní (v celé délce nebo jen středové části)
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Dílčí principy a doplňující scénáře:
Argentinská
 ulice zatížená motorovou dopravou (viz Manuál tvorby veřejných prostranství, kap. C.1.4)


neznemožnit plnohodnotné řešení městské osy = šířka profilu 40 m:
◦ 2+2 JP:
min. 4x 3,00 = 12,00 m / max. 4x 3,25 = 14,00 m
◦ 1+1 VJP/pás cyklo:
min. 2x1,50/1,75 m = 3,0-3,5 m / max. 2x2,50 m = 5,00 m
◦ řadicí pruhy s dělicím ostrůvkem:
viz výše + cca 3,00-3,50 m + 2,50 m
◦ parkování + 2 stromořadí:
min. 2x 2,00 = 4,00 m / max. 2x 2,50=5,00 m
◦ chodníky pro chůzi i pobyt:
min. 2x (3,00+2,00) = 10 m
◦ rezerva pro vedení TT (jinak ve prospěch ostatních ploch, zejména chodníků): 7,00 m



v případě souběžné nové ulice a rozložení tranzitní IAD (viz SJM-alt-01)
◦ lze teoreticky uvažovat se snížením celkové šířky uličního profilu o 6-10 m na 34-30 m
◦ rovnoměrné přerozdělení šířek uličních profilů (obě celkem cca 60 m) – místo široké
Argentinské a užší souběžné ulice (40+20 m) obě ulice srovnatelně široké (30+30 m)
◦ pro srovnání – Osadní / Komunardů cca 23-25 m, Dělnická široká/úzká cca 30 / 18,5 m

Bubenská
 ulice zatížená motorovou dopravou, resp. v kombinaci s klidnou ulicí či sdíleným prostorem
(viz Manuál tvorby veřejných prostranství, kap. C.1.4, resp. C.1.4.2 a C.1.1)
 neznemožnit plnohodnotné řešení městské osy, viz Argentinská
 pro vybrané scénáře (při základním uspořádání 1+1 místo 2+2 JP pro tranzitní IAD)
možnost velkorysého pobytového prostoru a kapacity parkování u stávajících budov
 poloha koridoru – současný stav (resp. alternativy, viz např. PTES modernizace trati 2015)
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Doplňující scénáře pro severojižní propojení ("SJM")
Tyto doplňující scénáře jsou především k aktuální diskusi a případnému zohlednění v rámci
vymezení šířek a geometrie veřejných prostranství (některé se mohou vzájemně vylučovat).
Oproti volbě základního provozně-prostorového scénáře pro následující desítky let, který bude
možné ve vzdálenější budoucnosti ve vymezeném prostoru provozně modifikovat, jsou některá
rozhodnutí k tématům níže definitivní, bez reálné možnosti budoucí úpravy prostorových limitů.


SJM-alt-01: Argentinská a souběžná nová ulice (à la "Brazilská 2008")
◦ pro rozložení hlavní tranzitní automobilové zátěže z jednoho uličního profilu do dvou
souběžných ulic, tj. stávající Argentinské a nové souběžné ulice západněji, v rámci nově
zakládané zástavby (pro scénář SJM-01, popř. 03)
◦ hlavní výhodou je možnost menší šířky ulice Argentinské (tj. cca 30 m místo 40 m),
tj. větší blízkost (prostorová provázanost) staré a nové zástavby, a snížení negativního
dopadu automobilové zátěže na stávající zástavbu
◦ hlavní nevýhodou pro novou zástavbu je větší zatížení nové ulice v nové zástavbě
◦ předpokladem je využití koridoru zrušené vlečky Jankovcova-Železničářů pro směr do
centra města, lze vnímat pozitivně (zachování historické stopy) i negativně (tvar bloků)



SJM-alt-02: Jankovcova-Železničářů místo Vrbova-Partyzánská
◦ jako alternativa Partyzánské ulice v případě jednosměrného tranzitního průjezdu z mostu
Barikádníků do Bubenské (pro scénář SJM-02, popř. 03)
◦ hlavní výhodou je neomezování TT v rámci Partyzánské ulice a nižší zátěž Vrbenského
◦ hlavní nevýhodou je posílení tranzitního průjezdu oproti současnosti uvnitř území
◦ předpokladem je využití koridoru zrušené vlečky Jankovcova-Železničářů a velkorysé
řešení hlavního východozápadního úseku ulice Železničářů tak, aby byl provoz oddálen
od stávající zástavby při severní straně a zároveň netvořil bariéru v území



SJM-alt-03: Za Viaduktem
◦ pro šířku profilu je klíčové trasování nových TT od nového prostupu v prodloužení
Antonínské, resp. scénář pro jeden směr tranzitního průjezdu IAD s novou TT do Jateční
◦ úplné vypuštění tranzitní dopravy je potenciálně možné jen v případě scénáře SJM-02
(směr do centra Bubenskou), pro scénář SJM-01 (tranzit Argentinskou) nevhodné
s ohledem na úzké hrdlo jižního bloku (31 m) a přetížení nábřeží (navíc koliznost s TT)
◦ převedení obou směrů tranzitní IAD do této trasy je nevhodné a nepříliš reálné
(s ohledem na prostorové limity v oblasti železničního mostu a stávající zástavby)
◦ v případě rozložení zátěže Argentinské na další souběžnou ulici (SJM-alt-01) výrazné
zkrácení průjezdu ulicí Za Viaduktem, resp. částečný zánik její severovýchodní části
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