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D.5 Dopravní řešení celku

Kampus je lokalizován mezi dvě hlavní dopravní osy významné 
v celoměstských vazbách, kterými jsou ulice Evropská a 
Jugoslávských partyzánů. Tyto uliční prostory přenášejí 
celoměstské dopravní vazby jak z pohledu individuální 
automobilové dopravy, tak dopravy veřejné. Obě komunikace 
jsou hlavním zdrojem uživatelů přijíždějících do Kampusu. 

Komunikace v řešeném území Kampusu se dnes dají 
charakterizovat jako rezidenční uliční prostory s dominantní 
cílovou dopravou, které jsou různou mírou zatíženy dopravou 
v klidu. Ta je intenzivnější na rozhraních s rezidentní zástavbou 
bezprostředně navazující na objekty Kampusu. V centrální 
části Kampusu je již v současnosti omezená průjezdnost v 
okolí NTK, FSv a FA ČVUT, jejímž smyslem je zajištění větší 
bezpečnosti a preference pěšího pohybu, který v daných 
místech výrazně převažuje.

Primární roli z hlediska zdrojových míst uživatelů přijíždějících 
do Kampusu veřejnou dopravou plní stanice metra a zastávky 
tramvajové i autobusové dopravy na obvodu Vítězného 
náměstí. V menší míře pak zastávky na ulici Evropské a 
Jugoslávských partyzánů.

Návrh je veden snahou eliminovat stávající nedostatky 
v organizaci a řešení dopravy jako celku, které způsobují 
potlačování urbanistických a architektonických kvalit 
řešeného území, přinášejí nekomfort pro uživatele Kampusu 
a brání kvalitnějšímu, přívětivějšímu a bezpečnějšímu užívání 
prostředí.
Návrh zohledňuje závěry proběhlých participačních akcí, které, 
kromě jiného, identifikovaly uživateli nejvýrazněji vnímané 
nedostatky v oblasti dopravy a v obecné rovině také nedostatky 
při pohybu po Kampusu. 

Pěší pohyb
Pěší pohyb jako kritérium kvality Kampusu
Zlepšení podmínek pro kvalitní pěší pohyb, pro všechny skupiny 

uživatelů, je jedním z důležitých východisek pro zlepšení 
celkového stavu Kampusu. Cílem je, aby Kampus poskytoval 
komfort pro každodenní pěší provoz, tj. aby základní uspořádání 
parteru bylo řešeno s ohledem na bezpečnost a pohodlnost 
pěšího pohybu spolu se zlepšením prostupnosti a vazeb 
na okolní strukturu města. Analytická část Koncepce proto 
vyhodnocuje oblasti křižovatek, jejichž stav v současné době 
nenaplňuje požadavky na bezpečný a pohodlný pěší pohyb. V 
návrhové části jsou pak řešeny jejich principiální úpravy. 

Pěší cíle a návaznosti
Z hlediska širších vztahů představuje Kampus nedělitelnou 
součást převážně obytného městského prostředí. Je sám 
o sobě cílem, ale současně musí poskytovat adekvátní 
prostupnost územím, která spolu s vhodnými aktivitami v 
Kampusu může znamenat zvýšení zájmu lidí zvenčí a tím i 
žádoucí oživení Kampusu. Kampus je prostřednictvím Velkého 
zeleného pásu, tzv. Engelova, navázán na celoměstský systém 
zeleně, který by se vhodnou propagací a akcentací měl stát 
vyhledávaným pěším a cyklo propojením Stromovky, Jeleního 
příkopu na Pražském hradě a potažmo dále i s centrem 
hlavního města.

Principy bezbariérovosti
Pojem veřejný prostor v sobě zahrnuje předpoklad rovnosti 
užívání. Veřejná prostranství by měla umožňovat nejen veřejnou 
přístupnost, ale také možnost komfortního užívání pro všechny 
bez rozdílu. Předpokladem zajištění bezbariérového užívání 
Kampusu je zohlednění potřeb jednotlivých skupin uživatelů, 
zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
včetně seniorů, rodičů s kočárky apod. Ulice bez bariér je však 
ve svém důsledku přirozeně přínosem pro všechny uživatele. 

Základní principy zvyšování kvality 
pěšího pohybu a prostupnosti
Veškeré úpravy křižovatek a přechodů pro chodce budou 
navrhovány s důrazem na zajištění jejich bezbariérovosti. V 

celkovém návrhu jsou aplikovány zejména následující principy:

Doplňování přechodů pro chodce
V místech, kde v současnosti příčné vazby citelně chybí, a kde 
šířka ulice umožňuje zřízení bezpečného přechodu pro chodce, 
jsou navrženy nové.

Zkracování délky přecházení
Principem řešení je návrh vysazených chodníkových ploch 
na nárožích, čímž se rozšiřuje pěší prostor a naopak zkracuje 
délka přecházení přes vozovku. Na rozdíl od současného stavu, 
kdy je přecházení často nebezpečné z důvodu nedostatečného 
rozhledu, rozšíření chodníků na úkor zbytných ploch vozovky 
umožní pěším lepší výhled. Stejně tak je chodec lépe 
zpozorovatelný řidiči projíždějících vozidel.

Zvýšená plocha vozovek 
Z důvodů podpoření kontinuity hlavních urbanistických os a 
pěších tras je komfort pěšího pohybu v konkrétních situacích 
cíleně podpořen vyvýšením vozovky do úrovně chodníku 
(zachování obruby, výškový rozdíl max. 2 cm), což umožňuje 
bezbariérové přecházení a zároveň je podpořena vizuální 
a uživatelská kontinuita pěšího prostoru. Rozsah těchto 
navržených úprav je zobrazen na příslušném koncepčním 
schématu. 

Automobilová doprava
V souvislosti se snahou akcentovat význam oblastí Velkého 
zeleného pásu, ulice Technické a centrální části Kampusu 
– střed Studentské ulice, jsou navrženy úpravy v organizaci 
dopravy, které cílí především na eliminování zbytné tranzitní 
dopravy prostředím Kampusu a posílení pobytových kvalit 
těchto prostor. To se promítá do navržených režimů dopravy, 
které v těchto částech dbají na zklidněný charakter a preferenci 
pěších, včetně bezmotorové dopravy.

Z pohledu uživatelů je nejvíce negativně vnímáno dopravní 

zatížení ulice Studentské, která je užívána jako paralelní spojení 
ve směru Jugoslávských partyzánů - Evropská. Koncepce 
v tomto směru navrhuje část ulice Studentské od křižovatky 
Velflíkova (resp. v detailu od úrovně vjezdu do garáží NTK) 
po křižovatku Studentská – Zikova, řešit v režimu pěší zóny 
umožněným průjezdem dopravní obsluhy, MHD a IZS s 
pojezdem v rovině chodníkových ploch s tím, že tak dochází k 
rozšíření a zklidnění centrální části Kampusu. 

Charakter pěší zóny má v návaznosti také ulice Technická, 
která je hlavní přístupovou osou do Kampusu. Zůstává 
zachováno stávající konfigurace se středním pásem, v obou 
jednosměrných pojížděných profilech dochází k redukci 
parkování, které v současném stavu omezuje příčnou 
průchodnost a obytnost. Zůstává zachována průjezdnost pro 
zásobování včetně nezbytných zásobovacích míst, průjezd je 
umožněn IZS. 

V průběhu Velkého (Engelova) zeleného pásu dochází k 
nejvýraznější změně oproti současnosti v oblasti předpolí 
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsou 
redukovány stávající dopravní plochy a upravena organizace 
průjezdnosti ve prospěch vytvoření reprezentativního 
předprostoru objektu v závěru osy Zikovy ulice. 

V rámci celého průběhu Velkého zeleného pásu dochází k 
úpravě cílového charakteru dopravy (režim obytné zóny = 
komunikace v úrovni s chodníkem) a režimu parkovacích 
stání s cílem: a) podpořit kontinuitu vnímání prostoru, b) 
eliminovat negativní dopady dopravy v klidu na stromové aleje 
v rámci těchto prostor. Parkování je tak orientováno směrem k 
navazujícím budovám, ve střední části je podpořena pobytová 
funkce a dostupnost těchto částí. Konkrétní řešení jednotlivých 
částí Velkého zeleného pásu podporuje podélnou pěší 
prostupnost a bezmotorovou dopravu. Charakter obytné zóny 
přispěje ke zklidnění dopravy v těchto pobytových částech 
kampusu, současně zplepšuje podmínky pro pěší i cyklo pohyb  
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v ose Velkého zeleného pásu.

Ve zbylých uličních prostorech jsou navrženy dílčí úpravy 
stávajících profilů, které nemají zásadní dopad na organizaci 
IAD v území. V rámci navrženého řešení dochází především k 
šířkové optimalizaci dopravních profilů, k potvrzení nebo dílčím 
úpravám ploch parkovacích stání, k zohlednění požadavku na 
obousměrnou průjezdnost pro cyklisty v rámci jednosměrných 
ulic.

Doprava v klidu
Na území Kampusu se prolínají požadavky na parkování v území 
mezi třemi základními uživatelskými skupinami – rezidenty 
z bezprostředního okolí, studenty, pedagogy a zaměstnanci 
jednotlivých institucí, a návštěvníky Kampusu. Tato skutečnost 
je patrná na stávajícím rozmístění a charakteru parkovacích 
zón, kdy k rezidenčním objektům jsou orientovány modré zóny 
pro rezidenty, zbylé území pak pokrývají zóny fialové, které 
mohou sdílet všechny tři jmenované skupiny. 

Provedená analýza dopravy (Todim s.r.o., říjen 2020) popisuje 
uživatelskou skladbu a obsazenost jednotlivých oblastí 
vymezeného parkování. Z dokladovaných mapových podkladů 
je zřejmá výrazně nižší obsazenost parkovacích stání při 
vnějších okrajích řešeného území. 

Návrh úpravy dopravy v klidu reaguje na vyhodnocení 
potenciálně hodnotných pobytových situací a koncepčního 
cíle akcentace významu Velkého zeleného pásu a ulice 
Technické. Z toho vyplývající urbanisticko-architektonické 
řešení dílčím způsobem redukuje příležitosti parkování v těchto 
oblastech. Návrh předpokládá, že navržené redukce počtu 
parkovacích stání jsou možné s ohledem na analyzovanou 
míru neobsazenosti parkovacích stání v okrajových částech. 
Vyvolanými úpravami by tak mělo dojít především k redistribuci 
parkování v rámci území, nicméně při zachování dostatečné 
obslužnosti a dostupnosti území. 

Přímo souvisejícím tématem je otázka využití stávajících 
parkovacích ploch v objektech jednotlivých institucí a také 
požadavek na alokaci určitého podílu parkovacích stání 
z veřejného prostoru do podzemních garáží plánovaných 
v rámci dostavby SZ segmentu Vítězného náměstí. Podíl 
předpokládané redukce parkovacích stání je tak možné uplatnit 
v rámci připravované zástavby, ve spolupráci institucí, městské 
části a HMP.

Cyklodoprava
V rámci řešeného území jsou v koncepčních dokumentech Hl. 
m. Prahy prostorem Kampusu vedeny doporučené cyklotrasy, 
v několika úsecích s vedením v chráněných prostorech, resp. 
trasované v rámci stávajících pěších zón. Doporučené trasy 
jsou vedené převážně v ose zeleného pásu, další pak ve směru 
mezi Hanspaulkou a Stromovkou. 

Celková organizace a řešení cyklodopravy v rámci Velkého 
zeleného pásu v návrhu posiluje tyto sledované celoměstské 
vazby s cílem vytvořit přívětivé a bezpečné propojení 
navazujících krajinných prvků (Jelení příkop – Velký zelený 
pás – Císařský ostrov – Stromovka). Doporučené cyklotrasy 
v průběhu Velkého zeleného pásu jsou vedeny ve dvou 
paralelních jednosměrných trasách (v celém průběhu v 
režimu obytné zóny nebo pěší zóny) s nezbytným zajištěním 
bezpečných propojení v křížení s dalšími ulicemi.

Na území kampusu by v rámci uličních prostorů s 
jednosměrným provozem měla být zajištěna obousměrnost 
pro pohyb cyklistů. Zohlednění těchto principů bude sledováno 
v konkrétních projektech na úpravu veřejných prostranství. 
S ohledem ke stávajícím i budoucím intenzitám dopravy v 
prostoru kampusu se v rámci uličních profilů nepředpokládá 
vytváření vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty. 

Pohyb cyklistů bude koncepčně umožněn v rámci centrální 

části pěších zón a dalších zklidněných prostor.

Sdílená mobilita
S ohledem na situování zastávek MHD po obvodu řešeného 
území a pro posílení variability pohybu uvnitř Kampusu je 
žádoucí, aby došlo k intenzivnějšímu využívání systémů 
sdílené mobility, např. v podobě městských kol. Nabízí se 
cílená spolupráce s některým z existujících poskytovatelů 
těchto služeb s cílem definovat potřeby a vhodné rozmístění 
stanovišť sdílených kol v rámci území Kampusu.

Městská hromadná doprava
Koncepce respektuje stávající vedení linek městské hromadné 
dopravy v řešeném území. 

V oblasti ulice Šolínovy se Koncepce koordinuje s paralelně 
připravovaným projektem revitalizace Vítězného náměstí, který 
zahrnuje i úpravy této ulice v souvislosti se změnou organizace 
MHD v širším území a s ohledem na předpokládanou 
podmíněnost a etapizaci výstavby veřejné dopravní 
infrastruktury v rámci Prahy 6. 

Navržené řešení dopravy v ulici Šolínova přebírá nastavení 
dopravních profilů výše uvedeného projektu revitalizace 
Vítězného náměstí. Organizace dopravy v ulici Šolínova ve 
vztahu k realizaci náměstí předpokládá etapovitost: v první fázi 
dochází k odklonění autobusových linek z oblasti náměstí do 
ulice Šolínova. Redukce autobusových linek je v dalším kroku 
podmíněna výstavbou tramvajových tratí ve směrech Podbaba 
a Strahov. 

S ohledem na předpokládanou zátěž ulice, vyvolanou 
množstvím autobusové dopravy a souvisejících odstavů, je 
třeba řešit odpovídající šířkové nastavení celkového uličního 
profilu ve vztahu k plánované dostavbě severozápadního 
segmentu Vítězného náměstí. Koncepce v ideové rovině 
definuje prostorové požadavky především na šířku 

chodníkových ploch na straně budoucí zástavby. Cílem je 
nastavit takové prostorové parametry ulice, aby v rámci všech 
vývojových etap uličního prostoru, došlo k vytvoření přívětivého 
uličního prostoru s benefity jak pro budoucí charakter zástavby, 
tak pro samotný Kampus. 


