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ÚVOD

1

Definování zadání, rozsah řešeného
území a způsob zpracování
Koncepční studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti
Klárova, k.ú. Malá Strana Praha 1 byla zpracována ateliérem
A69 – architekti s.r.o. pro IPR Praha a.s. na základě rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky z 30. 11. 2017.
Studie byla zpracována metodou úzké spolupráce s klíčovými participanty a dotčenými orgány státní správy v místě.
Na pracovních výborech (sedm výborů a několik separátních
konzultací) zpracovatel definoval problémy a ambice jejich
řešení a účastníci mohli reagovat. Reagovali nejen na podněty
zpracovatele, ale i na podněty ostatních účastníků výboru.
Benefitem bylo tříbení postojů a připomínek v širším kontextu
a odbourání ostře vymezených pohledů. Architekt/urbanista
byl moderátorem těchto diskusí a jeho snahou bylo definovat
konsensus a zapracovat ho do návrhu.
Toho se více či méně dařilo dosáhnout v podstatných bodech.
Zásadní diskuse bez vidiny shody se rozhořela hlavně u lokalit, které jsou sice zásadní pro definování identity Klárova, ale
nepředstavují bezprostředně řešené území. Jsou jeho nejbližším kontextem. Protože tyto lokality vyvolávaly polemiku
a byly potenciálně kontroverzní, rozhodli jsme se je od studie
oddělit do samostatných modulů představujících je jako alternativy vývoje souvisejícího území. Nejsou nedílnou součástí
studie, ale jsou samostatnými přílohami nepodmiňujícími její
projednání a další zpracování.
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Širší vztahy

Střešovice

Strahov
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Řešené území
Řešené území je součástí historického centra města. Tvoří
severovýchodní okraj Malé Strany, podnož a nástupní bod
na Pražský hrad. Na rozdíl od tvrdé městské hranice s Malou
Stranou, má Klárov ostatní hranice spíše rozmlžené – rozpačité parčíky u Vltavy, nepatřičná fronta činžovních domů v ulici
U Železné lávky, bastiony barokního opevnění.

Letohrádek královny Anny

Ze severu na Klárov navazují Letenské a Chotkovy sady, které
jsou ale kvůli velikému převýšení jen nesnadno dostupné.
S pravým břehem je Klárov komfortně propojen Mánesovým
mostem. Díky Chotkově ulici, jedné z mála dopravních spojek
mezi severní plošinou a vltavským údolím, je území využíváno
pro průjezd ze Střešovic, Bubenče a Dejvic na Staré Město, což
způsobuje velké dopravní zatížení. Oproti územím, se kterými
sousedí, nemá Klárov jasně definovanou strukturu, což umocňuje nesnadné vnímání celého prostoru.
Rozsah řešeného území (cca 28 600 m2) byl pro čistopis rozšířen o oblast tzv. Myší díry a o část nábřeží Edvarda Beneše až
k ulici U Plovárny (dalších cca 5 000 m2). Navazující území pro
rozšiřující moduly má velikost cca 35 800 m2.

Pražský hrad

Valdštejnský palác/ senát

Poslanecká sněmovna

sv. Mikuláš
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Letenské sady

Kramářova vila
území řešená v modulech
rozšířené území

rozšířené území

Kunsthalle Praha
území řešená v modulech
Klárův ústav
Strakova akademie/ Úřad vlády

hranice řešeného území

Právnická fakulta
Valdštejnská jízdárna

území řešená v modulech
Umělecko-průmysl. muzeum

Ministerstvo financí

Rudolfinum
Filozofická fak. UK

VŠUP

Karlův most
Klementinum/ Národní knihovna
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ANALÝZY A KONTEXT

morfologie
krajina
historie
uspořádání
vybavení
doprava
technická infrastruktura
majetky

2

Morfologie
Území dnešního Klárova a Malé Strany zformovala především
erozivní činnost řeky Vltavy, která se v meandnru zahloubila
do sedimentů letenského souvrství. Ještě ve středověku byl
v oblasti dolního Klárova písečný ostrov, na kterém stávala
původní rybářská osada. Ostrov i osada zanikl při regulaci
Vltavy v pozdním středověku.
Druhým významným erozním činitelem v území je potok
Brusnice, který vyhloubil Jelení příkop a cezuru mezi ostrohem Pražského hradu a svahem Letné. Dnešní vedení Brusnice je ale výrazně odlišné od původního přirozeného koryta.
To vedlo jižním směrem dolů celým Klárovem a do Vltavy
potok ústil v místech dnešního parku Cihelná. Již roku 1905
byl potok východně od Jeleního příkopu sveden do štoly, která
vede pod baštou sv. Maří Magdaleny a východní částí zahrady
Strakovy akademie. Potok dnes ústí do Vltavy několik metrů
od Občanské plovárny.
Výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem v přilehlém
území je více než 50 m. To výrazně znesnadňuje jakoukoli dopravu v území, ale poskytuje krásné vyhlídky na panoramata
města.
Výstavba Železné lávky a později Mánesova mostu znamenala
výrazné zvýšení břehu, takže komunikace z mostu směrem
k Letenské ulici klesá a ozeleněná plocha východně od zastávky Maslostranská je v těžišti mírně propadlá.
Podobně je propadlý i park pod Starými zámeckými schody.
Terénní nerovnost má zřejmě připomínat původní královskou
vápenici i jámu po demolici vojenských skladů, které zde
stávaly.

vrstevnice po 1 m
+ 190,0

výšková kóta (BpV)
vyhlídkový bod, směr výhledu
0
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Krajina
Současný Klárov a okolí je výsledkem historického vývoje.
Hlavními prvky jsou uzavřené zahradní komplexy paláců a významných veřejných budov. Nejvýznamnější přírodní prvek
je přírodní památka Letenský profil. Jedná se o vystupující
skalisko v ul. U Bruských kasáren. Na něj navazují Letenské
svahy. Ty jsou součástí územního systému ekologické stability, ale současný stav a druhová skladba tomu neodpovídá.
S ohledem na význam plochy, včetně vizuální stránky, doporučujeme revitalizaci svahu při respektování hlediska ochrany
přírody.
Řešené území těsně navazuje na vltavské břehy. V jihozápadní
části je jeden z posledních neupravených břehů Vltavy v zastavěné části Prahy. Zpevněný břeh před Strakovou akademii
je celkem nahodile porostlý vysokou zelení špatné vitality,
kterou není možné zachovat při úpravách samotného břehu.
Hlavní otevřené plochy zeleně tvoří plochy po asanacích.
Samotná plocha na Klárově, parčík pod zámeckými schody
a plocha v zatáčce Chotkovy ulice. Zeleň severního parčíku
disponuje poměrně dobrou kostrou stromů a je vhodný k úpravě, včetně navazující terénní modelace. Nedostatkem je zelená
bariéra směrem do ul. Klárov snižující přehled o dění v parku.
Ostatní prvky zeleně ve veřejném prostoru se nacházejí především v ul. Klárov v jižním předprostoru metra Malostranská.
Předprostor metra tvoří dva solitéry a rušivá výsadba keřů.
Keře v tomto místě neplní žádnou významnou funkci a spíše
svádějí k patologickým sociálním jevům. V severní části podél
komunikace jsou vysázeny dřeviny v květnících, které tvoří
bariéru pro pěší, a zároveň nejsou vhodné z hlediska rozvoje
stromů. V prostoru před trafostanicí je umístěna silně zaplevelená drobná plocha se zbytky květin a okrasných keřů. Bude
vhodné zvážit nutnost existence této plochy, jak z hlediska
údržby, tak reprezentativnosti.

KRAJINA
Krajinná zeleň
Parková zeleň / sady
Zahrady
Nekomponovaná zeleň
Vodní plochy
Původní břeh Vltavy
Přírodní památka Letenský profil
Stávající vysoká zeleň
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Historie Klárova

1

Klárov byl pravděpodobně prvním osídlením Prahy
na levém břehu Vltavy. Koncem 9. století se na zaniklém písečném ostrově zformovala rybářská osada
Na Písku. Stával zde románský kostelík s hřbitovem
a traduje se, že zde dokonce stával první dřevěný
most přes Vltavu.
Oblast dnešního Klárova byla až do baroka samostatnou osadou za hradbami a periferií Malé Strany.
Ještě v době výstavby Valdštenského paláce zde
bylo jen několik málo domů a gotický kostelík sv.
Petra a Pavla. S barokním rozmachem výstavby
dorostla Malá Strana až k fortifikaci na Klárově. Barokní bastionové opevnění bylo budováno částečně
už za třicetileté války, výrazně ale zlepšeno po jejím
skončení. Bastiony na Klárově byly dobudovány
v 80. letech 17. století.
Další rozmach Klárova spadá do 19. století, kdy
vznikla klasicistní budova Klárova ústavu a Klárov
byl propojen železnou pěší lávkou se staroměstským
břehem. Stavitel lávky předpokládal rozvoj blokové
struktury jako v Josefově a vystavěl první řadu činžovních domů. Dokončení bloku znemožnila stavba
Strakovy akademie koncem století.
Dvacáté století víc bouralo, než stavělo. Nejdůležitějším počinem je Mánesův most z roku 1916
a výstavba metra ze 70. let.

1

2

3
4
5

Malostranské předpolí Mánesova mostu s vyznačením toku Brusnice a raně středověkého „ostrova
pod mostem pražským“ s předpokládaným starším
kostelem, u něhož se nalézal hřbitov (podle Hrdlička
1972). Gotický kostel sv. Petra byl patrně postaven
na dodatečně zvýšeném terénu až po zániku ostrova
(podle Křivský 1977). 1 – pohřebiště; 2 – hypotetický
starší kostel; 3 – kostel sv. Petra v Rybářích; 4 – ostrov pod mostem pražským (předpokládaný rozsah).
Kostel sv. Petra v osadě Rybáře (Na Písku) na plánu
Samuela Globice z Blučiny z roku 1678 (Křivský
1977).
Vratislavský dřevořez z roku 1562, vydali tiskaři Jan
Kozel a Michael Peterle z Annaberku
Bohemiae Metropolis Accuratissime Expressa, autoři
Georg Braun & Frans Hogenberg, 1572
Pohled na Prahu vydaný v díle Světová města (Civitates orbis terrarum) z roku 1593, autor Joris Hoefnagel pohled z Letné
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Langweilův model

1

Unikátní model od Antonína Langweila v měřítku
1 : 480, který byl vystavěn nad Jüttnerovým plánem
Prahy, ukazuje zastavění Klárova v třicátých letech
19. století. Na rozdíl od velice pečlivých map stabilního katastru z roku 1842 (viz následující dvojstrana) ukazuje model i podrobné členění veřejných
a soukromých prostorů, tvary střech, fasády domů
i pozice stromů.
Z modelu je patrné, jak zástavba došla až těsně
k hradbám. Jednalo se především o budovy vojenského eráru. V místě dnešní zelené plochy s pomníky u zastávek tramvají Malostranská stával veliký
dvůr erárních pekáren a skladů. V místě dnešního
parku pod Starými zámeckými schody stávaly
budovy vojenských skladů. Ještě dříve bývaly na
tomto místě královské vápenice. Fasáda skladů,
zadní strana dvora Valdštejnsého paláce a blok
erárních kasáren ohraničovaly hlavní klárovské
náměstí, německy Schiffs Platz. Jeho další průčelí
později doplnil Klárův ústav a nová budova pekáren.
Tyto budovy jsou již znázorněny na mapě stabilního
katastru (viz následující dvojstrana).
Naproti vojenským skladům stávala Bruská kasárna
s dvorním arkádovým ochozem. Zásobovací výzam
území podrhují v modelu výrazné hráně palivového
dřeva.
Z modelu je také naprosto zřejmé, že na Klárově
neexistovala žádná veřejná zeleň v dnešním smyslu.
Všechny ozeleněné plochy byly uzavřeny za zdmi
a ploty, ve veřejném prostoru nebyl jediný strom
nebo trávník. Jednalo se o zahrady soukromých
paláců a domů, ve východní části byly zahrady řádu
jezuitů. Parky ještě neexistovaly.

1 Křížení ulic Letenská x U Lužického semináře x Klá2
3
4

rov
Pohled na severní část Klárova přes Valdštejnskou
zahradu
Pohled na Klárov ze severu
Pohled na Klárov od západu
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Stabilní katastr
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Historické fotografie

1

Fotografie zachycují proměny zástavby Klárova
v posledních 150 letech. Obzvláště výrazné jsou
budovy zmizelé ze severní části území, především
bruská kasárna. Ta ale jako jediná byla nahrazena
budovou adekvátního objemu a kvality, Zengerovou
trafostanicí od arch. Kvasničky. Hotel Hofmeister
bohužel není důstojným nástupcem zbořeného činžovního domu. Ostatní zbořené domy ničím nahrazeny nebyly a místa po nich jsou dodnes prázdná.
Malý poloblok domů přiléhající k dnešní stanici metra Malostranská byl zbořen za první republiky a po
válce na krátký čas nahrazen budovou výstavního
pavilonu. Ten pak ustoupil výstavbě metra.

4

Zajímavým momentem bylo ponechání dosluhující
železné lávky po dobu výstavby Mánesova mostu.
Situaci, kdy z jednoho bodu lze přes most dojít na
dvě různá místa využil Josip Plečník při přestavbě
Nemocničního mostu, tzv. Trojmostí v Ljublani.
Strakova akademie v bývalých jezuitských zahradách přináší na Klárov nebývalé měřítko, symetrii
a monumentalitu, přesto ale zapadá do konceptu
velkých palácových budov Malé Strany. O to rozpačitějším dojmem působí řada činžovních domů
v ulici U Železné lávky, které jakoby sem přistály
z Vinohrad.

7

1 Zástavba při ústí ulic Na Opyši a Chotkova
2 Původní zástavba na místě dnešní Zengerovy trafostanice, pohled ze severu
3 Původní zástavba na místě dnešní Zengerovy trafostanice a parku pod zámeckými schody, pohled od
jihu
4 Zákoutí u rybáře (1910), vojenská pekárna, vnitroblok
budov na místě stávající travnaté plochy
5 Klárov (1958–1974) původní výstavní pavilon, nyní
výstup z metra Malostranská
6 Valdštejnská jízdárna a přiléhající zahrada, dnes
vestibul metra
7 Benzinka u vjezdu do Valdštejnské ulice
8 Železná lávka a Mánesův most
9 Železná (Rudolfova) lávka
10 C. a k. vojenská plovárna u malostranského břehu za
Železnou lávkou
11 Strakova akademie, vojenská plovárna a část občanské plovárny
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Proměny území
† po roce 1970
Situace názorně ukazuje, kolik domů nebo celých bloků bylo
na Klárově zbořeno od 40. let 19. století, kdy bylo místo zmapováno stabilním katastrem. Uvedená data ukazují, že hlavní
demolice probíhaly v krátkém období mezi roky 1917 a 1924
a souvisely především s přípravou malostranského předpolí
Mánesova mostu. Začátkem 30. let byla v souvislosti se stavbou Zengerovy trafostanice prolomena skálou nová ulice, dnes
U Bruských kasáren.
Druhá vlna demolic přišla s výstavbou metra a zasáhla severní část Klárova a většinu domů v Chotkově zatáčce. Na jejich
místě byla těžní věž a zařízení staveniště metra.
Poslední demolicí, která na Klárově proběhla bylo zbourání
činžovního domu na rohu Chotkovy ulice a ulice Pod Bruskou,
který ustoupil postmoderní novostabvě hotelu Hoffmeister.
Jediné dva domy, které nahradily původní asanovaný objekt
je Zengerova trafostanice a hotel Hoffmeister. Ostatní objekty
byly zrušeny bez náhrady. Vznikla tak výrazná asanační jizva,
která se táhne v proměnlivé šířce celým územím od Chotkovy zatáčky na severu po Vltavu na Jihu. Takto známe Klárov
dnes – jako výraznou nepřehlednou plochu bez zástavby, bez
smyslu, který mu odebrala asanace 20. století.
Na následující dvojstraně jsou znázorněny všechny zbořené
a neobnovené klárovské domy. Vlevo na perstektivní situaci, vpravo zakreslené jak by vypadaly jejich hmoty v dnešní
zástavbě.

Legenda
* 1914

rok výstavby

* 1922

rok zbourání
zeď, opevnění
zbourané objekty
současná asanační jizva
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Zaniklé domy a bloky
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Stávající stav

Zaniklé domy
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Návrhy zástavby
S intenzivní přestavbou minimálně spodní části
Klárova se uvažovalo už před první světovou válkou.
Mlčícím svědkem je Mánesův most, který je na jižní
staroměstské straně ukončen schodišti, kvalitním
kamenným zábradlím a drobnou architekturou. Na
severní klárovské straně je naproti tomu zakončen
natupo dilatační spárou a pokračuje už jen levným betonovým zábradlím na náspu. Je zjevné, že
v době výstavby nebylo jisté, jak celý prostor předpolí mostu pojmout, jak pokračovat.
Hlavní motivací změn zástavby na Klárově bylo vytvoření důstojného, tedy monumentálního, přístupu
ze Starého Města na Pražský hrad. Na přetvoření
Klárova byla roku 1923 vypsána urbanistická soutěž, kterou vyhráli architetki Josef Štěpánek a Bohuslav Fuchs. Na plánu pražské regulační komise
z roku 1924 je naproti tomu vidět návrh prof. Antonína Engla. Monumentalitou je jasnou protiváhou
urbanistické situace na protějším břehu na Palachově náměstí.
O Klárově a jeho vztahu k Hradu intenzivně přemýšlel i hradní architekt Josip Plečnik. Jeho přístup
také nepostrádá velkolepost a rozhodnost, na rozdíl
od prof. Engla je ale jeho přístup poetičtější, bez
strojové symetrie.
V poválečném období už žádná celková koncepce
dostavby Klárova nevznikla.

1
2
3
4
5
6
7
8

Regulační plán, Státní regulační komise, 1920– 1939
Regulace Chotkovy silnice, Josip Plečnik, 1931
Model regulace Chotkovy silnice, Josip Plečnik, 1931
Plán okolí Pražského hradu, Josip Plečnik 1928
Zapojení Pražského hradu do komunikační sítě Prahy, Josip Plečnik, 1922
Studie úpravy komunikací na Klárově, Josip Plečnik,
1926–27
Studie úpravy komunikací na Klárově, Josip Plečnik,
1927
Urbanismus okolí Pražského hradu, Josip Plečnik,
1934
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Historie zahrad a parků
Širší území kolem Klárova bylo již v baroku součástí Prahy.
Větší část se tak nacházela uvnitř barokního opevnění. Blízkost Pražského hradu determinovala výstavbu sídel šlechty
a kléru. Na ně navazovaly zahrady a sady již od raného novověku. Jedním z prvních byl Fürstenberský palác včetně
přiléhajících zahrad stoupajících terasovitě do severního svahu
směrem k Hradu. Nejvýznamnějším sídlem se v tomto období
stal Valdštejnský palác. Jeho palácová zahrada byla původně
založena v italském stylu, a měla konkurovat samotnému Hradu. Poslední významnou zahradou z tohoto období jsou Vojanovy sady. Původní klášterní zahrada karmelitek byla dělena
na užitnou a okrasnou část. Po zrušení kláštera byla plocha
překomponována na anglický park v 19. století. Všechny tyto
plochy jsou koncipované jako uzavřené zahrady za zdmi.
Druhým významným obdobím bylo 19. století. V severní části
byly zbudovány Chotkovy sady, jako první veřejný park v Praze. Místodržící Karel Chotek začal také upravovat přiléhající
Letenské sady. Ty byly slavnostně otevřeny na sklonku 19. století a významně byly upraveny návrhem F. J. Thomayera. Podle
návrhu F. J. Thomayera byla v tomto obdodbí také vybudována
zahrada k budově Strakovy akademie.
Do podoby Klárova se nejvíc zapsaly asanace prováděné na
začátku 20. století. Nově vzniklé volné plochy umožnily vznik
částečně komponovaného severního parčíku a spíše volně
koncipovaného Klárova. Nejmladší zahradou je okolí Kramářovy vily. Zahrada je založena jako neobarokní a neorenesanční
s vlivy secese. Jedinou novodobou komponovanou veřejnou
plochou je dvůr u Valdštejnské jízdárny, přestavěný společně
se stanicí metra.

HISTORIE ZAHRAD, PARKŮ A SADŮ
Barokní zahrady a sady - 16.století
Zahrady - 19. století
Parky a sady - 19. století
Zahrady - 20. století
Parky - 20. století
Vodní plochy
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Památková ochrana
Klárov je součástí Pražské památkové rezervace.
Většina domů na Klárově je památkově chráněná. Výjimky
tvoří pouze činžovní domy v ulici U Železné lávky a domy
postavené ve 20. století. Do prostoru Klárova bezprostředně
zasahují i národní kulturní památky Valdštejnského paláce
a Svatováclavské vinice.
Na Klárově se nenacházejí žádné historické zahrady nebo parky. V okolí jsou ale významné zahrady přináležející šlechtickým palácům nebo klášterům – Valdštejnská zahrada, Fürstenberská zahrada, jižní zahrady Pražského hradu, zmiňovaná
Svatováclavská vinice, Vojanovy sady. K uzavřeným zahradám
dnes určitě patří i Jelení příkop.
Pohledově se na severu výrazně uplatňují veřejně přístupné parky – Chotkovy sady (mimochodem první veřejný park
v Praze) a Letenské sady.
V jižním cípu ozeleněné plochy po erárních pekárnách, v místě
bývalého písečného ostrova, se nachází významná archeologická plocha. Podmínky pro archeologický průzkum jsou zde
složité, čeká se na modenější technologie, které umožní získat
z archeologického průzkumu co nejvíce informací.

Památková ochrana
nemovitá národní kulturní památka
významná archeologická plocha
historické zahrady a hřbitovy

nemovitá kulturní památka
historicky významná stavba
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Kompozice
Jak je zřejmé z analýzy historického vývoje místo Klárova rostlo podle utilitárních kritérií. I když se objevují náznaky kompozičních záměrů, např. u situování středního rizalitu s věžičkou
Klárova ústavu do průhledu Valdštejnskou ulicí a vytvoření
uliční fronty zástavbou činžovních domů podél ulice U železné lávky, která cílila na tutéž věžičku, skutečné kompoziční
záměry do území přineslo až hledání pozice Mánesova mostu.
Ten se odklonil od trasy železné lávky, která kopírovala dřívější brod, resp. přívoz. Most byl jednoznačně nasměrován
na Letenskou ulici, aby zprostředkoval modernější propojení
Staroměstského a Malostranského náměstí. Jeho osa se také
namířila víc k dominantě Svatovítské katedrály a vznikl tak
jeden z nejikoničtějších obrazů Prahy.
Silně symetrická kompozice Strakovy akademie se otevírá zejména k řece a dálkovým pohledům z druhého břehu. Západní
křídlo zpevňuje uliční frontu nábřeží Edvarda Beneše a severní
čestný dvůr vytvořil pohledový uzávěr ulice U Bruských kasáren až po jejím probourání. Budova bývalých lázní svou symetrickou kompozicí zpevňuje nároží nábřeží Edvarda Beneše
a ulice U Bruských kasáren.
Z regulačních plánů a návrhů vyplývá, že Klárov měl projít zásadní přestavbou odpovídající východnímu předpolí mostu definovanému náměstím mezi průčelími tří významných budov.
V plánu Státní regulační komise je pak promítnuta majestátní
vize architekta Antonína Engela. Zřejmě pro přípravu území
byla značná část zástavby asanována. K zástavbě území, kde
měla být situována mimo jiné národní knihovna, pak nedošlo
a Klárov zůstal nedokončený, což je třeba patrné ve strohém
ukončení Mánesova mostu s nájezdem po nearchitektonizovaném provizorním náspu se silničním zábradlím a bez
návaznosti na opěrné konstrukce nábřeží. A hlavně v odhalení
zadních fasád a štítových stěn původně obrácených do dvorů.
Uvolněného prostoru se chopily velkorysé komunikace.
Střecha národního divadla v průhledu osou ulice Pod Bruskou
je půvabnou nezamýšlenou náhodou stejně jako Kramářova
vila jako pohledový uzávěr ulice U Lužického semináře.

Legenda
pohledové osy s dominantou
pohledová dominanta
osa budovy
uliční fronta
nároží
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Filozofická fak. UK
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Prostupnost území a podlažnost
Pro prostředí Klárova je charakteristický mix různých měřítek
a charakterů staveb. A také kombinace fasád domů a ohradních
zdí při vymezování uličního prostoru. Překvapivá je konfrontace
zážitku z pohybu ve veřejném prostoru s leteckým snímkem.
Ze snímku je patrné velkorysé zastoupení zelených ploch, které
neodpovídá zážitku chodce z úzkých uličních profilů bez zeleně.
Pro tuto oblast je velice typická ostrá změna měřítka v momentě, kdy pozorovatel vstupuje do úzkého prostoru ulic a naopak,
když z něj vystupuje do otevřeného prostoru vzniklého po asanaci, a nebo když projde do velkorysých zahrad za zdmi podél
ulic. Bezprecedentním zážitkem je možnost vnímání prostoru
sestoupením k hladině řeky. Což je od zhlaví Mánesova mostu
po občanskou plovárnu nemožné. Vybočením z měřítka místa
a hladiny zástavby představuje řada činžovních domů podél ulice
U železné lávky. Ostře kontrastuje s vymezením prostoru Klárova
na západě v podstatě zahradními zdmi. Území se zdá na první
pohled rozvolněné a velkorysé. Přesto je pohyb v něm omezován
bariérami, které mají za úkol řešit kolize pěších s dopravou, dopravy s tramvajemi apod. Řada míst není přístupná (řeka, Letenské
sady, zahrada Úřadu vlády, bastiony), a to z důvodu chybějícího
propojení nebo z bezpečnostních důvodů.

Prostupnost území

Podlažnost

budovy neveřejné

6 NP

budovy veřejné

5 NP

budovy veřejné budoucí

4 NP

plochy neveřejné

3 NP

plochy veřejné s omezeným přístupem

2 NP

plochy veřejné s omezeným přístupem budoucí

1 NP

plochy veřejné
vodní plochy

40 |

0

20

30

100

| 41

Vybavenost
Rozvolněná zástavba prokládaná velkými zelenými plochami
zahrad a prostranství není úplně typickou pro centrální část
Prahy. Ne úplně typická je tedy i nízká hustota využití a vybavenosti. Z hlediska využití převažují plochy institucí, úřadů,
ambasád. Převážně nepřístupných veřejnosti. Valdštejnská
jízdárna zastupuje špičkovou kulturní instituci. Konverze trafostanice je příslibem rozšíření o další. Bydlení je zastoupeno
malým podílem. Rezidenti ani pasanti zde nemají dostatečné
zázemí v parteru, pro řešení dopravy v klidu ani pro rekreaci
(dětské hřiště, zázemí pro sport a pod). Je překvapivé, že se
zde nevyvinul retail a to i navzdory mimořádné frekvenci pohybu lidí a potenciálního času, který by zde mohli trávit.

Vybavenost
kultura budovy
kultura budovy (budoucí)
kultura areály (budoucí)
vzdělání budovy
vzdělání areály
úřady budovy
úřady areály
velvyslanectví, ambasáda budovy
velvyslanectví, ambasáda areály
ubytování budovy
Vybavenost parteru
kultura
restaurace, občerstvení
obchody
veřejné toalety
Parkové plochy
zelené plochy volně přístupné
zelené plochy s omezeným přístupem
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Lampy a stožáry
Historizující lampy jsou svojí výškou a umístěním adekvátní
lidskému vnímání a historické situaci, ve které se nacházejí.
Moderní lampy, které lemují nejen tramvajovou trať, ale i ulici u Železné lávky a U Bruských kasáren, jsou svojí výškou
i charakterem naprosto nevyhovující. Lampy s dvěma a více
výložníky umístěné poblíž stanice Malostranská jsou cca 14 m
vysoké a dávají místu charakter dálničního přivaděče na periferii. Několik málo svítidel je umístěno na stožárech trakčního
vedení, většinou se ale dublují.
Tyto trakční stožáry často nejsou umisťovány v jedné linii
s obrubníkem, nacházejí se dokonce i v zahradě Klárova ústavu. Kde to šlo, jsou převěsy kotveny do stávajících objektů.

Legenda
lampa s čtyřmi výložníky (cca 14 m)

historizující lampa přisazená

lampa s dvěma výložníky (cca 14 m)

stožár trakčního vedení

lampa s jedním výložníkem (cca 10 m)

dopravní značka

historizující lampa

pilířek elektro

historizující lampy

lampy s výložníkem
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Mobiliář
V zájmovém území je mobiliář velice různorodý. Šest různých
typů odpadkových košů mluví za vše. Počet a umístění různých druhů reklamních ploch jednoznačně ukazuje na důležitost přestupního uzlu Malostranská.
Zajímavé je, že ve vymezené části řešeného území není jediná
lavička. Jediné místo k sezení je v přístřešcích tramvajových
zastávek.

Legenda
Koš

Reklamní objekt

Lavička

Typy odpadkových košů v území

1 Plakátovací válec

2 CLV vitrína

3 Plakátovací plocha

4 Kiosek

5 Zastávka
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Vzory pražské mozaiky
Jak je obvyklé i v jiných historických částech Prahy, chodníková dlažba je vyskládávána do geometrických vzorů z kontrastních barevných kamenných kostek, většinou vápencových.
Na Klárově obsahuje mozaika všechny tři běžné barvy, tmavě
šedou, světle šedou až bílou a červenohnědou.
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Dlažby vozovek
Z nejstarších fotografií klárovských ulic je patrné, že zde už
v té době byla položena dlažba z haklíků pokládaných do
řádků. Protože tento způsob pokládky není pro dnešní zatížení dostatečně únosný, objevují se mezi haklíky nepravidelné
širší spáry, které velice komplikují jízdu zvláště jednostopým
vozidlům, tedy kolům, motorkám apod. V ulicích Klárov a pod
Bruskou je tato dlažba z granitických materiálů, v ulici U Železné lávky je křemencová.
Mnohem únosnějším způsobem je pokládka do oblouků neboli
do vějířů, která se ale v území vyskytuje jen ojediněle.
Nejméně kvalitním povrchem na Klárově jsou betonové panely
tramvajových tratí. Nevyhovují esteticky ani hlukově. Předpokládá se jejich postupné nahrazení dlažbou.
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Doprava
Z dopravního hlediska plnilo donedávna území Klárova a Malé
Strany důležitou dopravní funkci jak pro tranzitní mimoměstské, tak pro tranzitní vnitroměstské vztahy individuální automobilové dopravy. Po realizaci tunelového komplexu Blanka
(městský okruh – MO) byly tyto dopravní vztahy převedeny
mimo řešené území právě na MO. Přesto přes řešené území
prochází část vnitroměstské tranzitní dopravy zejména na
relaci Praha 6 – Praha 1, 2, 3 a 4. Za velmi nepříznivý stav lze
rovněž označit situaci provozních problémů právě na tunelovém komplexu Blanka, kdy začne doprava nepředvídatelným
způsobem pronikat do centra města. Těmto situacím nebude
možné zabránit do doby vyřešení nového silničního propojení
na severu města (silniční okruh – SO). Snahou města, a zejména městské části Praha 1, je maximální omezení průjezdu
tranzitní automobilové dopravy Malou Stranou i ulicemi podél
Vltavy na jejím pravém břehu.
Druhým dopravním problémem území Klárova je fakt, že tudy
projíždí velké množství tramvajových linek s velkou četností
spojů (56 spojů za hodinu v zastávce Malostranská) s výrazným přestupem na stanici metra A „Malostranská“. Tramvajová trať má navíc velmi nepříznivé směrové poměry dané
malými směrovými oblouky v napojení ulic Letenská a E.
Beneše, které jsou limitovány historickou zástavbou. Zlepšení
by mohla přinést úprava směrového vedení tak, že by došlo ke
srovnání kolejí. Nepříznivé je také uspořádání tramvajových
zastávek zejména z hlediska šířky a délky nástupních ostrůvků, bariérový přístup k zastávkám je většinou přes dva jízdní
pruhy. Problémem je rovněž uspořádání tramvajových zastávek v ulici E. Beneše, které jsou používány v současné době
pouze občasně při výlukách úseku přes Letnou, ale dle sdělení
DP a ROPID připadá do úvahy jejich výhledové využití pro
některé linky. Nástupní hrany jsou odděleny jízdním pruhem
na úzký chodník a komplikovaná je rovněž přestupní vazba na
metro.
Stanice metra A „Malostranská“ má jeden výstup do prostoru
tramvajových zastávek, což zajišťuje dobrou přestupní vazbu.
Na druhou stranu není řešen bezbariérový přístup do stanice.
K tomu se nabízí vytvoření nového, severního výtahového
vstupu do stanice, který by zajistil jak bezbariérový přístup
do stanice, tak usnadnění přístupu pro návštěvníky hradu od
Starých zámeckých schodů a od uvažované galerie.
Legenda
směr S-J, Z-V
směr J-S, V-Z
tramvajová trať
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Doprava
Pokračování z předcházející strany:
V území je dohromady přibližně 74 parkovacích stání a tři
krátkodobá stání pro autobusy v ulici U Bruských kasáren.
Šikmé parkování v ulici U Železné lávky je možné pouze za
cenu záboru celé šířky přilehlého chodníku.
Závažným problémem území je rovněž průchod cyklistických
tras řešeným územím, které nemají v současné době příznivé
podmínky. Po jižní straně řešeného území prochází hlavní
(levobřežní) cyklotrasa A1 celoměstského významu, která
vstupuje od jihu do území ulicí U Lužického semináře, vede
přes signalizovaný přechod křižovatky a dále přes „park“ na
Kosárkovo nábřeží. Problematický je zejména směr od severu.
Trasa má velmi příznivé sklonové poměry. Druhou trasou, která prochází řešeným území je trasa A15, která vede od východu přes Mánesův most, (kde se napojuje na pravobřežní trasu
A2) a dále pokračuje na sever do ulice Chotkovy. Trasa vede
v souběhu s kapacitní automobilovou dopravou a nemá v současné době vytvořeny bezpečné podmínky pro cyklisty. Od
křižovatky s nábřežím E. Beneše nemá trasa příznivé sklonové poměry, což je problematické zejména v pokračování ulicí
Chotkovou. U trasy A1 se předpokládá vybudování podjezdu
pod Mánesovým mostem, což by zjednodušilo vlastní prostup
územím, ale také připojení cyklotrasy A15 ve směru na Kampu.
Největší podíl pěší dopravy je soustředěn v prostoru přestupního uzlu Malostranská. Zde se soustřeďují jak přestupní
vazby metro–tramvaj, (výstup–vstup) do metra a nástup–výstup z tramvají do území. Důležitou pěší trasou (zejména pro
turisty) je trasa od přestupního uzlu Malostranská (metro,
tramvaj) ve směru na sever na hrad po Starých zámeckých
schodech. Obdobný význam má rovněž trasa ve směru na jih
do ulice U Lužického semináře. Silná je rovněž pěší vazba přes
Mánesův most a to jak z důvodu panoramatických pohledů na
město a na Hrad, tak také z důvodu účelové pěší dopravy od
tramvajových tangent vedených po obou březích Vltavy. Za
významnější trasy lze ještě označit pěší trasy: ulicí Valdštejnskou do východního území Malé Strany (senát, poslanecká
sněmovna), ulicí Letenskou (ministerstvo financí, restaurace
U Tomáše), propojení Letenských sadů a Mariánských hradeb
ulicí Pod Bruskou po východní straně Klárova k zastávkám
Malostranská (význam vzroste po vytvoření nové galerie)
a dnes uzavřený přístup do Jeleního příkopu.
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Dopravní zatížení stav
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Metro
O výstavbě metra v Praze se vážně uvažovalo už na sklonku
19. století. V roce 1941 se projekt metra od M Konsorcia stavebních firem dostal do fáze prováděcího projektu. Stanice
Malostranská byla ve velice podobné poloze jako je dnes.
Linka A metra se stavěla od poloviny roku 1971 a první úsek
včetně stanice Malostranská byl uveden do provozu o prázdninách roku 1978. Kvůli výstavbě metra byl zbořen výstavní
pavilon z roku 1947, který stál v místě barokního domu U pětníku, a dále většina domů v Chotkově zatáčce. Stanice má
pouze jeden vstup a dodnes nemá vyřešený bezbariérový
přístup.
Pod Bastionem XIX se nachází technické zázemí metra, které
bylo budováno již v padesátých letech 20. století. Tenkrát možná spíš jako kryt pro vysoké představitele státu.

Vestibul stanice Klárov/Bruska podle M Konsorcia

Bývalá generátorová místnost technického zázemí metra z 50. let 20. století.
stavební konstrukce metra
ochranné pásmo metra
technické zázemí metra
(přibližná ploha)
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Páteřní sítě technické infrastruktury
Řešené území je z hlediska TI velmi exponované. Vedle zásobních sítí jsou tu sítě celoměstského významu. Sítě jednotlivých
správců byly budovány v různých časových obdobích, sítě jsou
nekoordinované a není dodržována ČSN 736005.

potok Brusnice

Vodovod
Řešeným územím prochází přívod do vodojemu Bruska
DN 700 v ulici Cihelná na Klárov a pokračuje do ulice Pod
Bruskou. Ulicí Pod bruskou vede vodovod DN 200, na křižovatce s nábřežím Edvarda Beneše pokračuje DN 200 a DN 150
a na řad DN 200 od ulice Pod Bruskou navazuje řad DN 300,
který pokračuje do Letenské. V ulici U Železné lávky je řad
DN 200 situovaný blízko u chodníku, jeho poloha neumožňuje
osazení stromořadí.
Kanalizace
Od ulice Cihelné vede zděná stoka 1200/2000, která prochází
územím Klárova do nábřeží E. Beneše. Do této stoky na křižovatce ulic Letenská a Cihelná se napojuje stoka z Letenské
600/1100 ve spojné komoře. Z ulice Pod Bruskou vede zděná
stoka. Další spojná komora je v křižovatce nábřeží E. Beneše
a Pod Bruskou, do ní vede stoka z ulice Pod Bruskou 700/1250
a z Valdštejnské ulice 1200/2000. Celý tento systém odvádí
splaškové vody do kmenové stoky A. Stoky vedou v komunikacích vyjma části stoky 1200/2000, která vede z Valdštejnské
ulice do Klárova přes parčík. Tento systém stok je nepřeložitelný.
Plynovod
Do území přichází z RS Letná STL ulicí Pod Bruskou plynovod
DN 700. Vede do ul Klárov a zde přechází do parčíku, jímž
prochází napříč na Kosárkovo nábřeží. Zde, směrem k Mánesovu mostu podél parku, vede DN 500. Před mostem DN 200
vede k mostu a D225 do Letenské ulice. Z ulice U Lužického
semináře vede D160, končí přípojkou do objektu restaurace na
křižovatce s Klárovem.

řady vodovod – PVK
řady kanalizace – PVK
řady plynovod – PPD
kabely silnoproud – PRE
kabely slaboproud – Cetin
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Sítě technické infrastruktury
Pokračování z předcházející strany:
Z řadu DN 700 na druhou stranu Kosárkova nábřeží vede řad
DN 500. Jeho poloha brání případné výsadbě stromů v této
ulici podél zdi zahrady Strakovy akademie. V ulici U Železné
lávky vede plynovod D90, vede u chodníku a rovněž zde není
možno vysázet alej, aniž by se přeložil. Plynovody jsou vedeny
v komunikacích vyjma části DN 700, která je zcela nesmyslně
vedena napříč zelení, jejíž využití pro stromy nebo případnou
další výstavbu je výrazně omezené.
Kabelovod
Od Mánesova mostu přichází tvárnicová trať. Její prostorové
nároky si vynutily vedení od Mánesova mostu přes zeleň, na
Klárově vede v chodníku, dále přes zeleň v ulici Pod Bruskou.
Další větev vede z Klárova do Letenské ulice. Komory tohoto
kabelovodu zabírají značné podzemní prostory. V tomto kabelovodu jsou umístěny kabely telekomunikací.
Kabely
Silnoproudé kabely PRE, dráhové kabely DP-JDCT a kabely
VO jsou vedeny většinou v chodnících, v místech vstupu do
pojížděné části jsou vedeny v chráničkách. Částečně zasahují
do okrajových částí zeleně. Vzhledem ke zrušení TS v ulici Pod
Bruskou jsou zde již některé kabely mrtvé. V chodnících, případně v zeleni vedou i některé místní telekomunikační kabely.
Závěr
Vzhledem k chaotickému uložení jednotlivých sítí bude velmi
obtížné provést alespoň základní koordinaci těchto vedení.
V oblasti Klárova výškové uspořádání neumožňuje provést
podchod pokud by se neprováděl v hloubkách min 5 m pod
kanalizací.

řady vodovod – PVK
řady kanalizace – PVK
řady plynovod – PPD
kabely silnoproud – PRE
kabely slaboproud – Cetin
kabely silnoproud – DPP
kabely slaboproud – T-Mobile
kabely silnoproud veřejné osvětlení – Trade Center
kabely slaboproud – TSK
kabely slaboproud – MVČR
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Majetky
Z majetkového hlediska je Klárov velice netypickou částí
města, protože převážná většina pozemků je vlastněna státem nebo městem. Odráží to palácový charakter značné části
Klárova i blízkost Hradu. Soukromých vlastníků je v území
minimum. Významnější je pouze řada domů v ulici U Železné
lávky, Zengrova trafostanice a areál Park Lane School pod Starými zámeckými schody. Je zajímavé, že část parcel v Chotkově zatáčce, kde původně stávaly domy, má soukromé majitele.

Majetky
Česká republika včetně státem ovládaných subjektů
Hlavní město Praha včetně jím ovládaných subjektů, bez městských částí
Podílnictví dvou a více subjektů s účastí HMP
Podílnictví dvou a více subjektů kromě HMP
Zbývající tuzemské právnické osoby
Tuzemské fyzické osoby
Zjištěné a zařazené zahraniční subjekty
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KVALITY A PROBLÉMY

3

1

Udržovaná zahrada přiléhající k vestibulu metra
a Valdštejnské jízdárně

3

Výchozí bod pro turisty směřující na Pražský
hrad nebo na Malou Stranu

4 Potenciál propojení s Letenskými sady
6 Kapacitní přestupní uzel – metro, tram, bus
(taxi, K+R)
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2

Přestavba bývalé Zengerovy měnírny na centrum
moderního a současného umění Kunsthalle Praha

5

Přímý kontakt s Pražským hradem a Malou Stranou

7

Kompozice Mánesova mostu směřovaná
do Letenské ulice a na Hrad

8

Jeden z posledních přírodních břehů
v historickém centru Prahy

9

Vzrostlé stromy na místě zbořeného bloku
kasáren – parku pod zámeckými schody

12 Možnost vytvoření náplavky v úrovni vodní
hladiny

10 Potenciál k transformaci současné plochy
zeleně – park, budova celoměstského významu
11 Přístup do Jeleního příkopu (v současnosti uzavřen) v místě zbořených domů
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1

Nepřehledná dopravní situace v území, upřednostnění
motorové dopravy na úkor pěších

2 Množství technických prvků zamezujících
průchodnost
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3

Neprůchodnost pod Mánesovým mostem

4

Nevhodná keřová zeleň v chodníku

5

Absence jakéhokoliv kontaktu Strakovy akademie s řekou

7

Úplné uzavření bastionu
barokního opevnění

9 Absence místa pro sezení
před vestibulem metra

6

Úzké refýže, přístřešek umístěn
na chodníku přes silnici

8

Neexistuje propojení Klárova s Letenskými sady
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Identifikace problémů
Stěžejním problémem zadané lokality je její identita,
respektive absence jasné obecně sdílené identity.
Není jednoznačně náměstím, třídou, parkem, nábřežím, předpolím mostu, křižovatkou, uzlem MHD.
Odráží se to mimo jiné v pojmenování, které se vyhýbá všem konkrétním termínům a definuje Klárov jako
oblast, lokalitu. Pro konkrétní určení si pak pomáhá
pojmenováním ulic, u nichž není jasná jejich hranice
např. ulice U Železné lávky je vymezená uliční zástavbou z jedné strany, z druhé chybí hranice (srovnej
např. s Karlovým náměstím).
Místo není ani dostatečně městské, ani přírodní, ani
koncipované, ani rostlé. Je spíše periferií uprostřed
metropole a v těžišti historického jádra.
Obraz místa odráží chybějící identitu. Přesto, že je
předním plánem jedné z nejikoničtějších vedut Prahy,
přesto, že tudy vedou významné historické osy a kontury, je prostředí změtí motivů, střepin záměrů a koncepcí, které spolu nesouvisejí. Nesourodost a nekompaktnost obrazu místa pak vyvolávají pocit nejistoty,
zda je místo součástí města nebo jeho předpolím.
Jednoznačně atraktivnější než samotný Klárov jsou
pak skvělé výhledy z něj, které nás naučily skutečný
palčivý obraz Klárova nevidět. Nedostatečně artikulovaná identita a hodnota místa se v posledních letech
projevila tím, že se stalo snadnou kořistí usurpátorů
veřejného prostoru, pomníkářů, jejichž intervence
nebylo s čím přesvědčivě konfrontovat a čelit jim. Frekvenci uživatelů také odpovídá velká míra vizuálního
smogu.
Z hlediska funkce nepředstavuje Klárov cílovou, ale
průchozí oblast. Je to rušná komplikovaná křižovatka
a frekventovaný přestupní bod mezi metrem, cca.
sedmi až deseti tramvajovými linkami, nově autobusovou linkou. Je to východní portál pro vjezd a výjezd
na Pražský hrad, Malou stranu a severní portál Kampy. Je to i významný terminál pro turisty.
Hierarchie uživatelů prostoru je v současnosti
nastavena ve prospěch motorové dopravy, která si
nárokuje většinu zpevněných ploch. Pěší jsou znevýhodněni poddimenzovanými plochami, nevyhovujícími a nebezpečnými refýžemi, jsou manipulováni
bariérami, vedeni zkratkami přes zelené plochy. Na
úkor jejich prostoru je umísťován technický mobiliář.
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Nedostatečná je ochrana před sluncem a deštěm,
místa pro vyčkávání na automobil a autobusy (K+R).
Navzdory vysoké koncentraci a frekvenci pěších
uživatelů, není dlouhodobě řešena jejich bezpečnost a komfort. Nové nároky na užívání a zvýšení
bezpečnosti vznášejí cyklisté. Současné podmínky
nenabízejí logickou intuitivní orientaci, komfortní
místa pro spočinutí a setrvání, ani odpovídající městský parter se zázemím ve službách a obchodu.
Z hlediska dopravy patří Klárov k významným dopravním uzlům s kolizními místy vyznačujícími se
zvýšenou nehodovostí a častou blokací MHD automobilovou dopravou.

1 Symetrická kompozice Palachova náměstí s význam2

3
4
5
6
7
8

nými veřejnými budovami
Dvorní štíty v okolí výdechu metra a zanedbaná neprostupná křoviska v předním plánu před vedutou Hradu;
výrazně potlačený vjezd do Letenské ulice
Neprostupná bariéra keřů navigující chodce do parku
pod Starými zámeckými schody
Úzké chodníky s technickými prvky bránícími v chůzi;
neprostupné půdopokryvné keře
Nemožnost průchodu pod Mánesovým mostem
Všudypřítomná zábradlí usměrňující chodce do pěších
koridorů
Jeden z nejdelších přechodů pro chodce v Praze navazuje na vyšlapanou blátivou cestu v trávě
Dodávky permanentně stojící před domem č.p. 147 brání plnohodnotnému využití podloubí i celého prostoru; frekventovaný a nebezpečný přechod pro chodce
navazující na Staré zámecké schody; v průhledu ulice
Národní divadlo

1

2

3

4

5

6

7

8
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Klady a zápory

+
•
•
•
•
•
•

historické centrum
blízkost Malé Strany a Pražského hradu
kontakt území s Vltavou
kvalitní architektura domů s lidským měřítkem
významný přestupní uzel MHD
zelená hradba na severu (Jelení příkop, Chotkovy
sady, Letenské sady)

–
• průchozí území bez cíle
• prostorová rozbředlost, výsledek asanace bez
zpětného doplnění
• historická stopa původní zástavby smazaná dopravními stavbami
• přístup k Vltavě je zahrazený nebo komplikovaný
• vetšinou nekvalitní stromy sázené bez kompozičního záměru
• křivé trasování kolejí
• neúměrná doprava především automobily
• nebezpečně řešené křižovatky
• davy turistů
• minimální zázemí a služby

72 |

Příležitosti a hrozby

!
• zorganizování celého prostoru do provázaných
celků
• zacelení asanační jizvy
• vytvoření cílových bodů a zázemí pro Pražany
i návštěvníky
• přímé propojení s Vltavou
• přímé propojení s Letenskými sady
• zklidnění dopravy
• elektromobily, autonomní vozidla
• zjednodušení přestupu mezi MHD

?
• nekoncepční úpravy jednotlivostí, které zabrání
budoucímu rozvoji
• spory jednotlivých hráčů v území, které zablokují
potřebné změny
• další zostřování bezpečnostních opatření
• zvyšování individuální dopravy
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KONCEPT NÁVRHU

4

Koncept návrhu
Ambicí řešení je adekvátně reagovat na definované
problémy, tj. posílit a zčitelnit identitu místa, ustanovit novou hierarchii uživatelů veřejného prostoru
a zkultivovat obraz místa.
V hranicích řešeného území je identita Klárova definovaná především jako východní portál Malé Strany.
Je to vstupní a výstupní bod. Je to přestupní terminál
mezi různými médii dopravy (alternativní definice
identity Klárova jsou zpracované v samostatných
modulech, které jsou přílohou studie).
Návrh přehodnocuje hierarchii uživatelů prostoru ve
prospěch pěších. Jejich komfort a bezpečnost, přirozený a efektivní pohyb územím je prioritou. Legitimním uživatelem prostoru je i cyklista. Dopravu se
snaží návrh ošetřit tak, aby MHD fungovala v úzké
návaznosti na pohyb pěších s minimem konfliktů
a bez blokování MHD automobilovou dopravou.
Návrh se snaží nabídnout komponovaný obraz místa
akcentující výjimečné kvality a příležitosti (průhledy, veduty), vyjadřující statut místa. Snaží se vytýčit
čitelný řád umožňující logickou intuitivní orientaci
nejen pěších ale i ostatních uživatelů prostoru.
Základní prostorovou a funkční páteří studie je
severojižní osa od Myší díry po Kampu. Tato osa je
návratem historické dominance tohoto směru. Na ní
se soustřeďuje všechna energie místa. Od této osy se
oddělují stromečkovitým způsobem příčně navazující
směry. Intenzita interakcí se stupňuje ke stanici metra. I jednotlivá prostranství se od této osy odklápějí
na východ a západ.
Návrh se snaží napřímit pohyb pěších po této ose,
umožnit průhled touto osou, podél této osy uspořádat
a zviditelnit všechny přestupy na různá média dopravy a posílit zázemí pro pěší.
Využíváme k tomu všechny nástroje; řešení dopravy,
uspořádání profilů ulic, design povrchů zpevněných
ploch, uspořádání technického a městského mobiliáře, veřejného osvětlení, koncipování zeleně.
Původní ambicí bylo úplně odstranit přecházení
vozovky mezi stanicí metra a tramvajovými ostrůvky.
Prověřili jsme cca dvacet variant a podvariant do-
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pravního řešení prostoru. Žádná z nich neznamenala
výrazný kvalitativní posun (viz oddíl 7.2 Prověřované
varianty dopravy). Proto bylo od radikálních změn
upuštěno a soustředili jsme se na hledání soft nástrojů k dosažení definovaných cílů.
Zásadní se ukázala možnost napřímení vedení tramvajových kolejí. Ta nám umožnila lépe využít profil
ulice a spolu s úpravou křižovatek jsme pak dosáhli
zvětšení podílu zpevněných ploch ve prospěch pěších
o 50 %. Toho jsme využili hlavně k rozšíření nástupních ostrůvků jejich doplnění zázemím pro cestující
a především k napřímení tras pohybu pěších v přirozených směrech (eliminace přechodů „za rohem“).
Prostorově organizačním nástrojem je v návrhu zeleň.
Původně uvažovaná koncepce zpevňování kompozičních os liniovou zelení se ukázala v místě neautentickou a především vzhledem k hustotě a trasování inženýrských sítí neproveditelnou. Vhodnější je koncepce
navazující na tradici zahrad vytvářející komponované
shluky, jakési neohrazené zahrady, které je snadné
uzpůsobit konkrétním podmínkám. Zeleň jsme také
použili jako přirozenou regulaci mikroklimatu na
zpevněných plochách.
Naopak technický mobiliář je uspořádán do linií.
Snahou je integrovat co největší množství funkcí na
co nejmenší počet stožárů (trakce, dopravní značení,
světelná signalizace, veřejné osvětlení na převěsech,
informační systém atp).
Návrh si nenárokuje speciální městský mobiliář. Počítá s jednotným pražským mobiliářem včetně zastávek
MHD. Je navržen ve „spontánním“ uspořádání.
Design povrchů zpevněných ploch vychází z manuálu
Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR. Koncepce materiálového a barevného řešení je zaměřená
na skrytí současného charakteru dopravního řešení
do tradičního definování vozovky a chodníku.
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Stromy
• nahrazení stávající
zeleně u vestibulu metra vhodnějšími druhy
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• nahrazení keřové
výsadby u zahrady
Valdštejnské jízdárny
stromy
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VEŘEJNÝ PROSTOR
VARIANTA I

A69 – architekti s.r.o.
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. arch. Tomáš Koňařík
Ing. arch. Martin Fornůsek

5.1

Nadhled jih
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Nadhled východ
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Architektonická situace
Situace definuje základní komponenty návrhu (viz legenda)
a jejich prostorové vztahy v rámci zájmového území. Snahou je objevit v prostoru, který je do velké míry výsledkem
nahodilých a nedořečených koncepcí, řád a logiku. Ambicí
není „vytvářet“ ale spíše vyjevovat existující kvality a potenciál. Vycházíme při tom z toho, co je nutné a testujeme co je
možné. Jádrem koncepce je definování funkčních dopravních
vztahů a řešení jejich logického konfliktu s měřítkem rostlé
historické struktury. Doprava je organizovaná do jasných linií
a os, kolem kterých je „vylitý“ převažující pěší parter se vším
mobiliářem, detailem a zelení. Pěší parter se rozlévá do všech
zálivů, zákoutí meandrů, které vnikají mezi liniemi obrubníků a hranicemi historické zástavby. Nalézá přitom nečekané
návaznosti.

Legenda
kašna

lampa s jedním výložníkem

lavička

historizující lampa

prodejní a sedací mobiliář

historizující lampa přisazená

válcová plakátovací plocha

lampa na převěsech

stojany na kola

hladká dlažba vozovky

dopravní sloupek

dlažba parkovacího stání v barvě chodníku

podzemní kontejnery

pražská mozaika

stožár trakčního vedení

šlapáková dlažba

strom s mlatovým rabátkem
popínavé rostliny
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Rozdělení
Pro lepší orientaci jsme rozdělili území na osm logických celků, které jsou následně prezentovány v samostatných oddílech. V každém oddílu je prezentován výsek architektonické
situace a adekvátní výsek koordinace stávajícího a navrhovaného stavu. Dále příčné řezy ulicemi, pokud to bylo potřebné,
a sada perspektiv, opět v porovnání stávajícího stavu a návrhu.
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A – Malostranská
Nejintenzivnějším místem pohybu pěších na Klárově je stanice metra Malostranská a přestup na tramvaje a autobus.
Ambici vyčistit vazbu mezi metrem a refýžemi přehozením
průjezdného profilu až za zastávky tramvaje se nepodařilo
vyřešit. Soustředili jsme se tedy na zmírnění konfliktu pěších
a automobilů maximálním srovnáním výšek chodníků, vozovky a refýží do jedné roviny (rozdíl 2 cm). Vzniká tak hybridní
zastávka vídeňského typu. Zúžením průjezdných profilů jsme
získali větší plochu pro nástupní ostrůvky, na které jsme mohli
umístit mobiliář, dříve umístěný přes vozovku. Zkrátili se a posunuly přechody. Na ostrůvky se vešla zeleň, kterou nebylo
možno umístit v uliční frontě a která zlepšuje mikroklima při
čekání na ostrůvcích. Automobily jsou zpomaleny nájezdovými prahy a vyzdviženy blíže úrovni chodníku, takže vozovka
není pro pěší takovou bariérou. V redukovaném průjezdném
profilu je vyznačen ochranný pruh pro cyklisty.
Bezbariérová zastávka linkového autobusu je umístěna blíže
stanici metra.
Na piazzettce před stanicí metra je doplněna zeleň, hluboké rabě u jižní zdi nahrazeno úzkou štěrbinou s popínavými
rostlinami. Kiosek je posunut ze středu piazzettky k jižní zdi
a doplněn dalším mobiliářem pro čekání nebo drobný retail.
Vysoké stožáry VO jsou odstraněny a nahrazeny osvětlením
na převěsech, případně městskými lampami.
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A – Malostranská koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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A – Řez refýžemi u Malostranské
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B – Valdštejnská, Klárov
Podél západní strany ulice Klárov a Pod Bruskou pokračuje
napřímený obrubník rozšířeného chodníku. Jsou odstraněny
bariéry a zábradlí aby bylo možné procházet podél vozovky. Na
rozšíření před zahradou Valdštejnské jízdárny je nová výsadba,
stojany bikesheringu a lavičky. Odbočka do Valdštejnské ulice
je jednostranně zúžená, aby ji bylo možné jednodušeji přecházet. V případě výstavby podzemních garáží by bylo možné
zrušit jižní podélné parkování ve Valdštejnské ulici a o dva
metry chodník rozšířit (viz modul C).
Chodník k zámeckým schodům se rozšířil, aby byl první přirozenou volbou pro pokračování směrem k metru. A také aby
umožnil pohodlné čekání a nástup do autobusů a taxi na nově
definovaných stáních. To vše pod korunami nových stromů
navazujících na sousední parčík. Protější chodník je částečně
rozšířený před trafostanicí (transformovaná na Kunsthalle) kde
je situován nový vstup do objektu galerie. V návaznosti jsou
zřízena tři K+R stání. Před středním rizalitem Klárova ústavu
se chodník vrací na původní dimenzi a míří na nový přechod
přes ostrůvek v křížení s nábřežím Edvarda Beneše. Vozovka
je členěna na střední napřímený pás tramvají oddělený od vozovky podélnými prahy. Mezi křižovatkami nábřeží E. Beneše
a Valdštejnskou jsou odděleny a jasně vyznačeny přímé a odbočovací pruhy bez čekání na odbočení na kolejích. V celém
úseku jsou vyznačeny po obou stranách ochranné pruhy pro
cyklisty. Na sever od křížení s Valdštejnskou ulicí je počet
pruhů pro automobily zredukován na jeden v obou směrech ve
prospěch zřízení stání.
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B – Valdštejnská, Klárov koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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B – Valdštejnská, varianta přechod
Po odevzdání čistopisu této studie vznikla varianta, která
severně od Valdštejnské ulice a naproti vstupu do Klárova
ústavu vkládá přechod pro chodce s dvěma integrovanými
ostůvky. V ulici Klárov a Pod Bruskou by tak fungovaly čtyři
přechody v téměř pravidelném rytmu 70–90 m.
Tato varianta také umožňuje vysadit tři stromy i podél Klárova
ústavu, přičemž počet parkovacích míst K+R zůstává nezměněný. Kvůli rozhledům na nově vloženém přechodu pro chodce
ubyla na západní straně u parku pod Starými zámeckými
schody dvě parkovací stání K+R.
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B – Valdštejnská, var. přechod koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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B – Řez před Klárovým ústavem
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C – Na Opyši, Myší díra
Zásadní pro úpravu této části je redukce pruhů pro automobily
na jeden pro každý směr. Díky tomu je možné zřídit ochranné
pruhy pro cyklisty. Navrhujeme zřízení chodníku podél vnitřní
strany Chotkovy serpentýny. Plochy pro pěší jsou rozšířeny
úpravou zálivu komunikace před domem s podloubím (č.p.
147) jako plochy pro pěší z možností přejezdu do ulice Na
Opyši. Vznikl tak rozptylný prostor zachycující intenzivní
vyústění Starých zámeckých schodů, na které logicky přímo
navazuje přechod s dvěma ochrannými ostrůvky na rozšířený
chodník před budoucí Kunsthale. Do piazzettky ústí ze severu
i terénní cesta od Jeleního příkopu, která by měla pokračovat
na východ pod bastionem na Letnou. Na zvážení je umístění
fontány s možností sezení jako identifikačního prvku. Parkovací stání je vyhrazené pro potřeby ostrahy Pražskéh hradu.
Ostraha plánuje zřídit stabilní stanoviště v místech dnešního
veřejného WC.
V křížení ulic Pod Bruskou a U Bruských kasáren je optimalizována šířka vozovky a díky tomu jsou zvětšeny chodníky
a zkrácen přechod přes ulici U Bruských kasáren.
Slepá část ulice Pod Bruskou zvaná Myší díra je nově celá
zahrnutá do režimu obytné zóny. Vozovka je již od Chotkovy
ulice zvednuta do úrovně chodníků a jsou jednoznačně vymezena parkovací stání. Před secesní kašnou a schody v horní
části je vytvořen důstojný předprostor, který může sloužit
i k otáčení aut.
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C – Na Opyši, Myší díra
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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D – U Bruských kasáren
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Statut ulice U Bruských kasáren jako jakýchsi provozních zad
Klárova se snaží studie změnit. Je k tomu dostatek důvodů
a příležitostí. Profil ulice je upraven pro jeden pruh pro automobily a ochranný pruh pro cyklisty. Parkovací stání podél
severní části ulice jsou upravena tak, aby vznikl chodník na
úpatí bastionu navazující na chodník v ulici U Bruských kasáren a umožňující obejít jižní hrot bastionu před Úřadem vlády.
Upravené jsou i vjezdy na bastion a do jeho podzemí. Protější
chodník je rozšířen tak, aby provoz nebyl v kolizní blízkosti
pilířů trafostanice. V kontextu úpravy chodníkové plochy na
křížení s nábřežím Edvarda Beneše vznikne reprezentativnější
nástup do akcentovaného nároží bývalých lázní a přispěje se
tak ke kultivaci veřejného předpolí vrcholné vládní instituce.
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D – U Bruských kasáren koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•

K+R

K+R

BUS

K+R

K+R

K+R

K+R

•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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E – Bastion
Zřízení chodníku a zprůchodnění úzkého hrdla na úpatí jižního cípu bastionu má velký potenciál vybudovat nový nástup
do Letenských sadů. Na jihovýchodním úpatí bastionu je možné zřídit ekvivalent terénní cesty z Opyše do jeleního příkopu.
Jednak by se prodloužila a zatraktivnila alternativní cesta touto částí Prahy, ale hlavně by Letenské sady získaly napojení na
metro resp. na celý hub Malostranská. Vzhledem k památkové
ochraně fortifikace a k množství inženýrských sítí není možné
cestu a schodiště zakládat do terénu ani konzolovat ze zdi.
Navrhujeme lehké konstrukce typu lávek na terénní cestě pod
Opyší.
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E – Bastion koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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F – Nábřeží Edvarda Beneše
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Úsek této ulice mezi křižovatkami U Bruských kasáren a Klárov patří v rámci řešeného území k nejkultivovanějším a nejstabilizovanějším prostorům definovaným reprezentativními
uličními fasádami Strakovy akademie a bývalých lázní i dekorativním plotem zahrady vnitrobloku. Začátek a konec je
akcentován zvýrazněnými nárožími. Studie se tedy soustředila
na úpravu profilu ulice tak, aby mohly být rozšířeny chodníky
a na nich zřízeny tramvajové zastávky, které budou i nadále
fungovat jako občasné, ale se vším komfortem současných
požadavků na bezpečnost a bezbariérovost. Kvůli nedostatku
místa v šířkovém profilu ulice byly navrženy zastávky mysové
a automobilová doprava byla převedena na tramvajové koleje.

BUS

Přechod pro chodce byl zkrácen a posunut blíž ke vstupu
do Státního zastupitelství, před občasnými zastávkami bylo
vymezeno místo pro přecházení. K jihu obrácený rozšířený
chodník navrhujeme osázet řadou stromů.
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F – Nábřeží Edvarda Beneše koo

BUS

K+R

•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.

K+R

•

K+R

Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
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F – Řez nábřežím Edvarda Beneše
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Stávající stav
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Ulice U Železné lávky tvoří východní hranici otevřeného prostoru Klárova. Ucelená kompaktní zástavba činžovních domů
je ukončena akcentovanými nárožími. Reprezentuje jeden
konkrétní urbanistický fenomén, jakýsi kousek Vinohrad na
předpolí Malé Strany. Původní ambicí studie bylo dodefinovat
přilehlý parter přesně v duchu Vinohradské ulice, včetně rozšíření chodníku, možností zobytnění parteru a včetně doplnění uliční alejí. Bohužel vzhledem k hustému využití prostoru
inženýrskými sítěmi realizovanými v nedávné době se nedá
předpokládat, že okrášlení ulice bude dostatečně silným důvodem pro jejich přeložení. Proto jsme se soustředili na řešení
reálného problému, a tím je v tomto místě parkování vozidel
na chodníku legalizované dopravní značkou. Vytvořili jsme
dvě řady podélných parkovacích stání, která jsou přerušovaná
zálivy pro přecházení. Chodník při východním okraji zelené
plochy Klárova navrhujeme mlatový. Navazující křižovatky
jsme na obou koncích upravili tak, aby vznikly krátké bezbariérové přechody, které navazují na uliční fronty.
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G – U Železné lávky koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.

•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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G – Řez ulicí U Železné lávky
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Stávající stav
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H – Kosárkovo nábřeží
V severní části Kosárkova nábřeží před Úřadem vlády pouze
přesouváme parkovací stání do logické pozice vpravo po směru jízdy. V jižní části upravujeme šířku vozovky na 5,5 m a vymezujeme parkovací stání až za hranou obrubníku. Křižovatku
s Mánesovým mostem mírně posouváme severozápadním
směrem. Vzniká tak velká chodníková plocha připravená na
důstojnější propojení s řekou (viz modul B). Kolmá parkovací
stání proto byla přesunuta na druhou stranu ulice. Předpokládáme, že v případě výstavby podzemních garáží pod hlavní
klárovskou zelenou plochou by tato stání byla zrušena.
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H – Kosárkovo nábřeží koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Stávající stav
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Mobiliář a osvětlení
Základem mobiliáře je vítězný návrh studia Olgoj Chorchoj.
V uličním prostoru budou použity lavičky bez opěradel. Lavičky s opěradlem by byly použity v parkových částech, které
ale nejsou součástí studie. Dopravní sloupky a ostatní drobný
mobiliář bude designově podobný. Prodejní a sedací mobiliář
před stanicí metra Malostranská bude navržen v dalším stupni
projektové dokumentace.
V ulicích s tramvajovou tratí navrhujeme svítidla na převěsech
umístěných na stožárech trakce nebo kotvených do fasád
domů. Eliminují se tím vysoké stožáry veřejného osvětlení,
které by byly nutné k nasvětlení širokého profilu hlavního tahu
Klárova. Studie osvětlení s upřesněním pozic svítidel bude
součástí dalšího projekčního stupňě.

Legenda
kašna

lampa s jedním výložníkem

lavička

historizující lampa

atypický sedací mobiliář

historizující lampa přisazená

prodejní a sedací mobiliář

lampa na převěsech

válcová plakátovací plocha

stožár trakčního vedení

stojany na kola
dopravní sloupek
podzemní kontejnery
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Druhy dlažeb
Návrh dlažeb vychází z Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR a zároveň se drží stávajícího stavu, který jen mírně
modifikuje pro současné využití. Ruší se panely tramvajových
tratí a redukuje se plocha živičných povrchů. Přibývá nový typ
hladké dlažby pro cyklopruhy a zvýšené části vozovek.

haklíková granitická dlažba štípaná
šedá, různé světlosti
kladená do řádků

granitická dlažba ze štípaných kostek
šedá
kladená do oblouků, vějířů

granitická dlažba ze štípaných haklíků
horní povrch řezaný, pemrlovaný
šedá, různé světlosti
kladená do řádků

granitická dlažba ze štípaných kostek
barva podle barvy přiléhajícího chodníku
výrazně světle šedá až bílá nebo hnědočervená
kladená do oblouků, vějířů nebo do řádků

vápencová případně granitická dlažba z
malých štípaných kostek
tmavě šedá, výrazně světle šedá až bílá,
hnědočervená
kladená do vzorů (pražská mozaika)

mlatová plocha

živičný povrch

šlapáková dlažba štípaná
tmavě šedá
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Řešení dlažeb
Technické řešení jednotlivých komunikačních pruhů
není vhodné do historického prostředí, protože příliš
rozděluje prostor. Naší snahou bylo prostor naopak
scelit, rozdíly řešit minimálními prostředky.
Zdůrarzňujeme naopak tradiční rozdělení uličního
prostoru na chodník a vozovku. Rozlišovacími atributy jsou především barva a formát dlažby. Haklíková dlažba používaná na vozovky, kostky používané
na chodníkové části. Přičemž například parkovací
místa mohou nabývat buď charakteru vozovky
(např. krátkodobé parkování autobusů u parku pod
Zámeckými schody) nebo chodníku (např. parkování K+R u Klárova ústavu). Chodníkový charakter
parkovacích stání je vždy také zvýrazněn oddělením
průběžným sníženým obrubníkem s hranou 2 cm.

Vodorovné značení pomocí barevně odlišného dláždění

U dlážděných povrchů je vždy nutné minimalizovat
vodorovné značení malované barvou a jednoznačně
preferovat značení vyskládané z barevně kontrastních dlažebních kamenů.
Veškeré šikmé náběhy obrubníků (typicky u přechodů pro chodce) by měly být velice pozvolné, maximální sklon vůči základnímu naklonění obrubníku
by neměl přesánout 3,3 %, tedy poměr 1:30.

Nahrazení podélného prahu sklopeným obrubníkem

V dalších projektových stupních budou navrženy
všechny potřebné prvky pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace.
Oddělení vodorovného parkování obrubníkem

Nájezd na zvýšenou úroveň vozovky pomocí několika obrubníků

Plynulý náběh obrubníku v oblasti přechodu
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cyklopruh

Klárův ústav

podélné parkování
turist. BUS, K+R

1,5
2,2 0,3

obrubník
chodník
Technické potřeby

obrubník 8–10 cm

chodník
pražská mozaika

Sjednocení dlažeb

cyklopruh
horní povrch řezaný, pemrlovaný
obrubník 2 cm

2,5

podélné parkování K+R

jízdní pruh

jízdní pruh
řádková dlažba
vodorovné značení z bílých kamenů

0,2

podélné parkování K+R
tmavé kostky mozaiky 10 x 10 cm

podélný práh

podélný práh

6,7

cyklopruh

tramvajová trať

podélný práh

2,5 0,2

tramvajová trať
řádková dlažba

jízdní pruh
řádková dlažba
vodorovné značení z bílých kamenů
podélný práh

cyklopruh
horní povrch řezaný, pemrlovaný

jízdní pruh

2,0
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3,3

podélné parkování
turist. BUS, K+R
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5,1

obrubník 12 cm
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v úrovni chodníku
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Porovnání rozsahu změn
Naší hlavní snahou bylo přestrukturovat hierarchii uživatelů prostoru Klárova, dát především chodcům dost prostoru
a naopak snížit důležitost individuální automobilové dopravy.
Nevytváříme umělé překážky pro auta, ale vymezujeme jim
prostor, který není zbytečně veliký a rozlehlý, ve kterém se
sami řidiči budou cítit logicky navigováni.
Indikátorem zlepšení situace pro chodce je i velikost chodníků a prostorů pro pěší. V rámci řešeného území se podařilo
zvětšit tyto plochy o celou polovinu, z 8 132 m2 na 12 218 m2.
lNěkteré plochy pro pěší jsme znovu vzkřísili k životu, jako
například cestu za parkovacími stáními v ulici U Železné lávky
nebo cestu podél bastionu v ulici U Bruských kasáren. Některé
plochy se zvětšily natolik, že navrhujeme je využít i k pobytovým aktivitám, jako západní refýž tramvajové zastávky Malostranská, rozšíření východně od dvora Valdštejnské jízdárny
nebo nově vzniklá piazzetta před domem č.p. 147 na Opyši.
Přibyl jeden přechod pro chodce (v jižní části ulice U Bruských
kasáren), přesto se celková délka přechodů snížila o 17 % ze
167 m na 139 m. Co je ale pro vnímání bezpečnosti a komfortu pěších ještě důležitější – průměrná délka přechodu přes
nechráněné úseky se zrkátila o 60 % z 10,5 m na 6,3 m. Nejdelší přechod má stále 12,7 m, ale je signalizovaný, což výrazně kontrastuje s nejdelším nesignalizovaným přechodem pod
Klárovým ústavem, který má 19,4 m. V návrhu přibyla i dvě
místa pro přecházení.
Naprosto jsme minimalizovali délku zábradlí ze 182 m na
10 m, tedy úbytek 95 %. Výrazně jsme zredukovali i počet
stožárů tramvajové trakce a veřejného osvětlení. V hlavním
prostoru od Chotkovy zatáčky k Mánesovu mostu jde o úbytek
23 kusů, tedy 44 %. V celém rozsahu jde o redukci 18 kusů,
tedy 24 % (rozdíl je způsoben použitím nižších stožárů městského charakteru v ulici U Bruských kasáren a na Kosárkově
nábřeží, které jsou ale rozmístěny v kratších rozestupech).
Varianta II přidává u Klárova ústavu další přechod pro chodce
a rozšiřuje zde chodník.
Legenda
rozsah chodníků stávající stav
rozsah chodníků návrh
rozsah přechodů pro chodce stav
rozsah přechodů pro chodce návrh
rušené stožáry
navrhované stožáry
rozsah zábradlí stav
rozsah zábradlí návrh
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VEŘEJNÝ PROSTOR
VARIANTA II

A69 – architekti s.r.o.
Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. arch. Tomáš Koňařík
Ing. arch. Martin Fornůsek

5.2

Nadhled jih

Nadhled sever

Architektonická situace varianta II
Situace definuje základní komponenty návrhu (viz legenda)
a jejich prostorové vztahy v rámci zájmového území. Oproti
variantě I jsou patrné rozdíly kolem bloku Klárova ústavu,
bývalých lázní a trafostanice/Kunsthalle.

Legenda
kašna

lampa s jedním výložníkem

lavička

historizující lampa

prodejní a sedací mobiliář

historizující lampa přisazená

válcová plakátovací plocha

lampa na převěsech

stojany na kola

hladká dlažba vozovky

dopravní sloupek

dlažba parkovacího stání v barvě chodníku

podzemní kontejnery

pražská mozaika

stožár trakčního vedení

šlapáková dlažba

strom s mlatovým rabátkem
popínavé rostliny
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Rozdělení a rozdíly
Rozdělení na logické části, které jsou prezentovány v samostatných oddílech zůstalo shodné jako ve variantě I. Změny
stavebního řešení se ale soustředí pouze do dvou částí (Valdštejnská/Klárov a U Bruských kasáren), ostatní zůstávají beze
změny. Prezentovány jsou jen změněné části.
Rozdíly vedení obrubníků varianty I oproti variantě II jsou ve
výkrese vyznačeny modře.
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B – Valdštejnská, Klárov var II
Oproti variantě I je patrný dopad přenesení zatížení levého
odbočení do Valdštejnské ulice. Absence odbočovacího pruhu
umožňuje velkorysejší chodník před Klárovým ústavem s možností částečné obnovy liniové zeleně. V ose průčelí Klárova
ústavu pak přibývá přechod pro chodce a cyklisty, který řeší
nejen odbočení cyklistů vlevo, ale představuje také pravidelnější a četnější možnost přecházet ulici Klárov.
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K+R

K+R

K+R

BUS

K+R

BUS

B – Valdštejnská, Klárov var II koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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K+R
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D – U Bruských kasáren var II
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Oproti variantě I je patrný dopad převedení zátěže pro vjezd
do ulice Valdštejnská z jihu a západu. Profil vozovky je kapacitnější pro řazení vozidel vedle sebe, proto není chodník
odsazený od trafostanice tolik jako ve variantě I. Kvůli rozšíření komunikace na dva pruhy už nebylo možné prostorově
zajistit ochranný pruh pro cyklisty. Zůstal pouze piktogramový
koridor, který navazuje na stejné řešení na nábřeží Edvarda
Beneše.
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D – U Bruských kasáren var II koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
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•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Stávající stav
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DOPRAVA

Ateliér DUK
Ing. arch. Petr Preininger
(automobilová, cyklistická a pěší doprava)
Ing. Pavol Ondovčák
(vedení tramvajových kolejí)

5.3

Princip návrhu – varainta I
V průběhu práce byla prověřena řada variant dopravního řešení zejména z hlediska provozního uspořádání automobilové
a tramvajové dopravy ve vztahu k přestupním a pěším vazbám
a k dopravnímu zatížení. Varianty jsou popsány a graficky
znázorněny v kapitole 7 Dodatky.
Varianty byly posouzeny z hlediska dopravního zatížení s tím,
že pro zajištění dostatečné kapacity, zejména v křižovatce
Klárov, by bylo potřeba snížit dopravní zatížení od ulice Chotkovy při zachování dvou pruhů až k přechodu proti zámeckým
schodům na 80 % stávající kapacity (délka fronty 60 m). Při
požadavku zkrácení dvou pruhů až za odbočení do Valdštejnské by bylo potřeba snížit tuto kapacitu až na cca 70 % stávající kapacity (délka fronty 21 m). Varianty byly v průběhu prací
předloženy na několika konzultacích na IPR Praha a na několika výrobních výborech se zástupci DOSS.
Výsledkem projednání bylo další sledování varianty, vycházející z následujících předpokladů:
•
•

•
•
•
•
•

nové uspořádání tramvajových kolejí,
ponechání stávajícího provozního uspořádání automobilové dopravy při zkrácení dvou jízdních pruhů na úsek
mezi křižovatkou Klárov s ulicí Valdštejnskou a s nábřežím
Edvarda Beneše
zúžení jízdních pruhů podél nástupních ostrůvků na 4,0 m
s předpokladem rozšíření nástupních ostrůvků
vytvoření „mysových“ tramvajových zastávek na nábřeží
E. Beneše
vedení cyklistických tras v ulicích Chotkova a Klárov
v obou směrech v ochranném pruhu
posun přechodu pro chodce v křižovatce s ulicí Letenskou
ponechání přechodu pro chodce přes nábřeží E. Beneše
v křižovatce Klárov.

Legenda
směr S-J, Z-V
směr J-S, V-Z
tramvajová trať
pěší trasa
cyklotrasa
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•

•

•

•

•

•

Nové uspořádání tramvajových kolejí upravuje směrové
vedení kolejí tak, že minimální oblouky v křižovatkách
jsou zvětšeny na min. 21,0 m. Mezi kolejový oblouk z Letenské a oblouk z nábřeží E. Beneše směrem do Chotkovy
je vložena přímá kolej tak, aby se odstranila šikana v křižovatce Klárov. Další přímá je vložena mezi oblouk z ulice
E. Beneše a stávající oblouk v ulici Chotkova. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění preference tramvajového provozu jsou navrženy podél tramvaje v ulici
Chotkova a Klárov a ve východní části nábřeží E. Beneše
podélné dělící prahy. V ulici Chotkova je doporučen v další
fázi návrhu posun tramvajových kolejí na jih tak, aby bylo
možné rozšířit ochranný pruh pro cyklisty (případně umístit vyhrazený pruh pro cyklisty) ve směru na Prahu 6.
Ponecháno je stávající provozní uspořádání automobilové
dopravy s tím, že jsou zkráceny dva jízdní pruhy v ulici
Klárov mezi křižovatkou s ulicí Valdštejnskou a s nábřežím
E. Beneše ve směru od Chotkovy. Přechod proti Starým
zámeckým schodům byl doplněn dvěma ochrannými
ostrůvky.
V ulici U Bruských kasáren je navržen jeden jízdní pruh,
ochranný pruh pro cyklisty, podélné parkování na severní
straně ulice a je rozšířen chodník na jižní straně.
V křižovatce s ulicí Klárov je navrženo připojení obdobné
jako v současné době s rozdělením přechodu pro chodce
dělícím ostrůvkem. Je rozšířen chodník po obou stranách
ulice.
V prostoru tramvajové zastávky Klárov je navrženo zúžení jízdních pruhů podél nástupních ostrůvků na 4,0 m,
vozovka je zvednuta v obou směrech do úrovně chodníků
(–2 cm) a nástupní ostrůvky jsou rozšířeny na 4,3–10,5 m.
Na chodníky a nástupní ostrůvky budou osazeny dopravní
sloupky.
V ulici E. Beneše jsou navrženy „mysové“ tramvajové
zastávky, automobilový provoz je sveden na koleje ve prospěch rozšíření chodníků.

Legenda
vlečné křivky - Volvo 15 m
vlečné křivky - SOR bus 12 m
vlečné křivky - velké na 10 m (popelář, hasič)
vlečné křivky - tranzit 7,1 m
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Výsledná varianta I. respektuje základní principy, vzešlé z projednání a konzultací.
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Výsledný návrh – varainta I
Pokračování z předcházející strany:
• Kolmá stání v jižní části Kosárkova nábřeží jsou přesunuta
na opačnou stranu ulice, aby se vytvořil prostor pro mírnější svahování v okolí navrhovaných ramp vedocích zpod
Mánesova mostu. V ulici U Železné lávky jsou navržena
podélná stání po obou stranách vozovky. Podélná stání
jsou navržena i v ulici U Bruských kasáren. Celkový počet
stání v území je 59, z toho dvě pro osoby na vozíku.
• Naproti Klárovu ústavu jsou navržena dvě krátkodobá stání zájezdních autobusů a šest stání K+R. U vjezdu do ulice
Na Opyši je navrženo jedno větší stání pro potřeby ostrahy
Hradu.
• Cyklistická trasa A15 v ulicích Chotkova a Klárov je vedena v obou směrech v chráněném pruhu o šířce min. 1,5 m,
která je přerušena v místě dělících ostrůvků na přechodu
pro chodce proti Starým zámeckým schodům. Od křižovatky s ulicí Letenská směrem na Mánesův most je trasa
navržena s koridorovými piktogramy.
• Cyklistická trasa A1 je vedena z ulice U Lužického semináře do ulice Kosárkovo nábřeží po ulici s piktogramy.
V opačném směru je pohyb cyklistů umožněn přes přejezd
pro cyklisty podél přechodu na severní straně křižovatky
ulic Letenská–Klárov. Předpokládá se propojení Kampy na
Kosárkovo nábřeží podjezdem pod Mánesovým mostem.
• Přechod pro chodce v křižovatce s ulicí Letenskou je
posunut východním směrem tak, aby došlo k jeho zkrácení. Stávající přechod pro chodce přes nábřeží E. Beneše
v křižovatce Klárov je upraven tak, aby bylo možné jeho
zkrácení vložením dělícího ostrůvku. Navrženo je nové
místo pro přecházení pro chodce na nábřeží E. Beneše
u tramvajových zastávek a přechod pro chodce u Úřadu
vlády je zkrácen a posunut východním směrem ke křižovatce s ulicí U Bruských kasáren. Nově je navrženo rovněž
místo pro přecházení před Mánesovým mostem.

Legenda
vlečné křivky - Volvo 15 m
vlečné křivky - SOR bus 12 m
vlečné křivky - velké na 10 m (popelář, hasič)
vlečné křivky - tranzit 7,1 m
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Koleje
R
50

R
50
R 500

R 500

Nový návrh vychází koncepčně ze stávajícího stavu. Nová
geometrická poloha koleje pouze vylepšuje současný stav. I tak
došlo ke drobným změnám polohy tramvajové trati. Zejména je
to patrné u polohy kolejového trojúhelníku v křižovatce Letenská x U Lužického semináře x Klárov. Zde došlo k posunutí
kolejové konstrukce směrem k východu. Touto změnou polohy
se zajistilo odstranění již výše zmiňovaných protisměrných
oblouků (kolejové S). Dále se povedlo zvětšit poloměry oblouku
na nároží Klárov x Letenská, což má za následek, jak zvětšení nároží chodníku, tak i budoucí snížení hluku a vibrací při
přejezdu tramvajového vozidla.
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U tramvajových zastávek se prodloužila nástupní hrana na
65 m s tím, že z 95 % je nástupní hrana rovnoběžná s osou
koleje, tj. do této délky nezasahuje rozšíření z oblouku. Toto
uvítají zejména cestující kvůli bezpečnosti a komfortu nástupu
a výstupu z vozidla.
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Upraveným geometrickým uspořádáním polohy kolejové konstrukce se také docílilo, že přechody a místa pro přecházení se
nenacházejí v místech výměn výhybek.
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U kolejové konstrukce v křižovatce Klárov x nábř. E. Beneše
došlo k odstranění protisměrných oblouků a drobným zlepšením (např. zvětšení poloměru oblouků), což bude mít vliv na
životnost kolejové konstrukce a hluk.
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Toto řešení bylo zkonstruováno na základě podkladů, které
poskytl zadavatel studie. Zejména zaměření tramvajové trati
neodpovídá zvyklostem pro návrh nového řešení tramvajové
tratě (TT) včetně kolejových konstrukcí. Proto je nutné před
dalším stupněm přípravy provést upřesňující zaměření, aby
bylo možné upřesnit napojení na navazující stávající úseky TT.

R1

V rámci zpracování předmětné studie
bylo požadováno prověření možnosti,
upravit geometrickou polohu tramvajové trati v dotčené lokalitě Klárova, a to
tak, aby bylo možné odstranit kolejové
S v kolejovém trojúhelníku „horního“
Klárova a případně upravit polohy výhybek, vzhledem na požadovanou co
nejdelší nástupní hranu nástupiště.
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Princip návrhu – varainta II
Na základě projednání a došlých připomínek od zástupců
DOSS, IPR Praha a politických představitelů, byla dopracována
jedna z původních variant s částečným usměrněním provozu
kolem Klárova ústavu a s odstraněním levého odbočení z Klárova do Valdštejnské a levého odbočení z nábřeží E. Beneše ve
směru k Mánesovu mostu.
Výsledná varianta II. respektuje základní principy, vzešlé
z projednání a konzultací.
•

•

•

•
•

Nové uspořádání tramvajových kolejí je identické s variantou I. Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění
preference tramvajového provozu jsou navrženy podél
tramvaje v ulici Chotkova a Klárov a ve východní části nábřeží Edvarda Beneše podélné dělící prahy. V Chotkoě ulici doporučujeme v další fázi posun tramvajových kolejí na
jih tak, aby bylo možné rozšířit ochranný pruh pro cyklisty
(případně umístit vyhrazený pruh) ve směru na Prahu 6.
Uspořádání automobilové dopravy je upraveno tak, že jsou
odstraněna zmíněná levá odbočení v křižovatkách Klárov
a Valdštejnská. Tato levá odbočení jsou nahrazena převedením automobilové dopravy z nábřeží E. Beneše ve směru
od Čechova mostu do ulice U Bruských kasáren a přes
křižovatku s Chotkovou ulicí do ulice Klárov. Od této
křižovatky je navržen jeden jízdní pruh, parkování pro dva
zájezdové autobusy a jedno stání pro systém K+R.
Od křižovatky s ulicí Valdštejnskou po křižovatku s nábřežím E. Beneše jsou navrženy dva jízdní pruhy, jeden
pro jízdu přímo a druhý pro odbočení vlevo do nábřeží E.
Beneše. Přechod proti Starým zámeckým schodům byl
doplněn dvěma ochrannými ostrůvky stejně jako nově
navržený přechod na severní straně křižovatky s Valdštejnskou ulicí.
V ulici U Bruských kasáren jsou navrženy z důvodu kapacity dva jízdní pruhy.
V prostoru tramvajové zastávky Klárov je navrženo obdobně jako u varianty I. zúžení jízdních pruhů podél nástupních ostrůvků na 4,0m, vozovka je zvednuta v obou směrech do úrovně chodníků (–2 cm) a nástupní ostrůvky jsou
rozšířeny na 4,3–10,5 m. Na chodníky a nástupní ostrůvky
budou osazeny dopravní sloupky.

Legenda
směr S-J, Z_V
směr J-S, V-Z
tramvajová trať
pěší trasa
cyklotrasa
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Poznámka: zobrazena je pouze situace severní části Klárova, protože v jižní části nedochází k žádným změnám oproti
variantě I.
Legenda
vlečné křivky - Volvo 15 m
vlečné křivky - SOR bus 12 m
vlečné křivky - velké na 10 m (popelář, hasič)
vlečné křivky - tranzit 7,1 m
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Pokračování z předcházející strany:
• V ulici E. Beneše jsou navrženy „mysové“ tramvajové zastávky, automobilový provoz ve směru k Čechovu
mostu je sveden na koleje ve prospěch rozšíření chodníků.
Odbočovací pruh pro levé odbočení od Klárova do ulice
U Bruských kasáren pro relativně malé množství aut je
z tramvajových kolejí. V opačném směru je vedena pouze
cyklistická doprava po tramvajových kolejí.
• Cyklistická trasa A15 v ulicích Chotkova a Klárov je vedena v obou směrech v chráněném pruhu o šířce min. 1,5 m,
která je přerušena v místě dělících ostrůvků na přechodech pro chodce proti Starým zámeckým schodům a na
nově navrženém přechodu pro chodce na severní straně
křižovatky s ulicí Valdštejnskou. Jižně od tohoto přechodu je navržen přejezd pro cyklisty, který umožňuje levé
odbočení do Valdštejnské ulice a zároveň nepřímé levé
odbočení z nábřeží E. Beneše ve směru do ulice U Lužického semináře a na Mánesův most. Od křižovatky s ulicí
Letenskou směrem na Mánesův most je trasa navržena
s koridorovými piktogramy.
• Cyklistická trasa A1 je vedena z ulice U Lužického semináře do ulice Kosárkovo nábřeží po ulici s piktogramy.
V opačném směru je pohyb cyklistů umožněn přes přejezd
pro cyklisty podél přechodu na severní straně křižovatky
ulic Letenská a Klárov. Předpokládá se propojení Kampy
na Kosárkovo nábřeží podjezdem po Mánesovým mostem.
• Přechod pro chodce v křižovatce s ulicí Letenskou je posunut východním směrem tak, aby došlo k jeho zkrácení.
Stávající přechod pro chodce přes ulici E. Beneše v křižovatce Klárov je upraven tak, aby bylo možné jeho zkrácení
vložením dělícího ostrůvku. Navrženo je nové místo pro
přecházení pro chodce na nábřeží E. Beneše západně od
tramvajových zastávek a přechod pro chodce u Úřadu vlády je zkrácen a posunut východním směrem ke křižovatce
s ulicí U Bruských kasáren. Nově je navrženo rovněž místo
pro přecházení před Mánesovým mostem. Dále je nově
navržený přechod pro chodce na severní straně křižovatky
s ulicí Valdštejnskou.
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Dopravní zatížení
Návrh vycházel z poskytnutých podkladů k dopravě
(Analytická data / IPR, Mikrosimulační model SSZ
Klárov – Chotkova / ELTODO, Prověření širších dopravních Vztahů / TSK UDI, Dopravní průzkum Klárova / ČVUT FD), na základě kterých byly varianty
následně posouzeny. Dopravní zatížení bylo zpracováno pro stávající stav dopravního uspořádání, který
byl zpracován pro všechny rozhodující křižovatky
v území (Chotkova–Klárov x U Bruských kasáren;
Klárov x Valdštejnská; Klárov x E. Beneše; Klárov
x Letenská–Mánesův most. Na základě požadavků byla doplněna křižovatka nábřeží E. Beneše x
U Bruských kasáren.
Z posouzení vyplývá, že zcela nevyhovuje křižovatka Klárov x E. Beneše. Hlavním problémem je
levé odbočení z Klárova od Chotkovy do nábřeží
E. Beneše. Z tohoto důvodu byl vytvořen předpoklad omezení dopravní kapacity v tomto směru.
Byly ověřeny varianty snížení dopravní kapacity
světelnou závorou na 90 %, 80 % a 70 %. Vzhledem k požadavku zkrácení dvou jízdních pruhů na
úsek Valdštejnská – E. Beneše, vychází jako jediná
varianta snížení kapacity na 70 %, kdy délka fronty
před křižovatkou je 21 m, s předpokladem detekce
za křižovatkou s Valdštejnskou ulicí. Varianta I.,
která ponechává stávající dopravní režim, bude mít
největší problém v místě levého odbočení z nábřeží
E. Beneše do ulice Klárov ve směru k Mánesovu
mostu. Varianta II., která usměrňuje většinu pohybů
kolem Klárova ústavu může mít problém v křižovatce Chotkova x U Bruských kasáren, který by však
měl být eliminován vložením světelné závory do
ulice Chotkovy. Světelná závora by měla umožnit
najetí aut ve směru od ulice U Bruských kasáren
s tím, že většina aut z tohoto směru bude pokračovat do Valdštejnské, do ulice U Lužického semináře
a na Mánesův most.

Zatížení stav
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Zatížení varianta I

Zatížení varianta II
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KRAJINA

Šmídová Landscape Architects s.r.o.
Ing. Štěpánka Šmídová
Ing. Jan Procházka

5.4

Návrh varianta I
Návrh zeleně se v území soustřeďuje především podél ulice Klárov. Hlavními prvky je zejména nová výsadba stromů
a úpravy stávající, často nevhodně založené, nízké a střední
zeleně. Hlavní myšlenkou je posílit ulici Klárov směrem k řece
Vltavě jako hlavní osu. Podporou jsou jednotlivé klastry vysoké zeleně. Není vytvořena souvislá linie, ale rytmické střídání
zelených ploch s urbanizovanými, odkazující na rozdrobené
členění zahrad a zelených ploch sousedící Malé Strany.
Klastry lze rozčlenit na severní, jižní a prostor kolem metra
Malostranská. V severní části je odstraněna především nevhodná nízká a střední zeleň nezpřehledňující situaci v přilehlém parčíku a zanedbané záhony před trafostanicí. Volné
plochy rámované zdmi v zatáčce Chotkovy ulice jsou doplněny
o popínavé rostliny. I zde je odstraněna stávající nevhodná
střední a nízká zeleň. Rozšířením prostoru pro pěší kolem
stanice metra vzniká další klastr zeleně s městským mobiliářem umožňující odpočinek ve stínu stromů trase mezi stanicí
Malostranská a zámeckými schody. Samotný vstup do metra
je očištěn o problematické keře a doplněn o vysokou a popínavou zeleň. Hlavní motiv je odhalení zahradní zdi, nová výsadba popínavek a možnost sezení. Jižní klastr uvozuje pohledy
směrem k Vltavskému nábřeží včetně dálkových průhledů například k Národnímu divadlu. Pro lepší obyvatelnost a vizuální
napojení od Klárova směrem k Letenským svahům je nábřeží
Edvarda Beneše doplněno o krátké stromořadí.
Koncepce druhové skladby navazuje na tradici okolních
zahrad a sadů. Navrhované druhy byly v Čechách introdukováné již v 19. století a jsou standardně využívané. Vysokou
zeleň jednotlivých klastrů tvoří kombinace jerlínu japonského,
katalpy trubačovité a pavlonie plstnaté. Doby květu na sebe
postupně navazují v rozmezí několika týdnů. První začne
kvést pavlonie modrým květem v půli dubna. Postupně ji
vystřídá bílý květ katalpy v červnu a na závěr léta rozkvete
jerlín žlutobílým květem. Návrh tak přináší pestrou hru barev
po většinu vegetačního období. V podzimním období se listy
před opadem zabarvují do odstínu žluté. Z popínavých rostlin
jsou použity v návrhu hortenzie a přísavník. Bílé květy hortenzie zpestří v červnu prostor vstupu do metra, listy přísavníku
na podzim rozžehnou červenou barvou opěrné zdi v zatáčce
Chotkovy ulice.

Catalpa bignonioides - Katalpa trubačovitá
Paulownia tomentosa - Pavlonie plstnatá
Sophora japonica - Jerlín japonský
Třešeň ptačí ‘plena‘ (Prunus avium ‘plena‘)
Stávající strom

0
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Návrh varianta II
Ve variantě II. reaguje na návrh dílčí změny v dopravě oproti
variantě I. V uliční frontě před Klárovým ústavem je rozšířen
prostor pro pěší. Tento prostor umožňuje doplnit i tuto stranu
ulice o několik stromů, které vytvářejí akcent vůči osově souměrné historické budově Klárova ústavu z pohledu od Valdštejnské ulice. Zároveň doplňuje stromořadí na druhé straně
ulice, a tím vytváří krátkou alej.

Catalpa bignonioides - Katalpa trubačovitá
Paulownia tomentosa - Pavlonie plstnatá
Sophora japonica - Jerlín japonský
Třešeň ptačí ‘plena‘ (Prunus avium ‘plena‘)
Stávající strom
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Výsadba
Revitalizace ploch zeleně v návrhu je provedena především
výsadbou nových stromů a popínavých rostlin.
Popínavé rostliny
Výsadba popínavých rostlin v předprostoru metra bude provedena do mezer v dlažbě.
Stromy
Celkově bude odstraněno 16 ks stromů a provedena výsadba
36 nových stromů ve variantě I. a 42 stromů ve variantě II.
Veškeré stromy budou ve zpevněných plochách usazeny do
propustného mlatového rabata. Nová výsadbová plocha pro
stromy bude snížena cca o 2 cm oproti úrovni chodníků. Plocha bude od dlažby oddělena ocelovou pásnicí.

Třešeň ptačí ‘plena‘ (Prunus avium ‘plena‘)
Původ: Francie
Velikost: menší až středně velký, 8–12m, koruna
pravidelná vejčitá, šíře 4–6m
Barva a listy: podzimní barva žlutooranžové až
šarlatové, listy podlouhlé vejčité
Květy: bílé (duben až květen)

Pavlonie plstnatá ( Paulownia tomentosa)
Původ: Čína, první indtrodukce v ČR r. 1844
Velikost: středně velký, 10–20m, koruna rozkladitá,
šíře 10–13m
Barva a listy: podzim nezbarvují a opadavají, listy
velké oválné až sdrčité.
Květy: velké fialové květy, (duben až květen)
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Jerlín japonský (Sophora japonica)
Původ: Čína, Korea, první introdukce v ČR 1835
Velikost: středně velký až vysoký 15–20m, koruna kulovitá, šíře 10–18m
Barva a listy: podzimní barva zelenožlutá, velké lichozpeřené
Květy: bílé (červenec až srpen)

Hortenzie řapíkatá (Hydrangea petiolaris)

Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)
Původ: jihovýchod USA, první introdukce v ČR r. 1802
Velikost: středně velký 9–14m, koruna: rozkladitá, šíře 5–10m.
Barva a listy: podzimní zbarvení zelenožluté až žluté, velké srdčité listy
Květy: bílé se žlutými a fialovými skvrnami nebo tečkami (červen až červenec.

Přísavník tříprstý
(Parthenocissus tricuspidata)
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TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

PPU spol. s r.o.
Ing. Jitka Thomasová
Ing. Jana Bydžovská

5.5

Návrh opatření
Vzhledem ke značné četnosti jednotlivých inženýrských sítí
a hlavně jejich nekoordinovanému a živelnému uložení v území, není možno v navrhovaných povrchových úpravách na
všech místech dodržovat požadavky Pražských stavebních
předpisů, ochranná pásma a Městské standardy vodovodů
a kanalizací na území hl. m. Prahy. Snahou projektantů bylo
zajistit i v těchto složitých podmínkách bezporuchový, bezpečný provoz sítí, možnost jejich údržby a oprav. Znamená
to tedy že kabely pod parkovacím stáním budou uloženy do
chrániček, totéž v místě plynovodu a vodovodu. V místě revizních šachet kanalizací budou parkovací stání vynechána.
Kanalizace
Klárovem prochází zděná stoka 1200/2000, ulicí Pod Bruskou
přichází stoka 700/1240, Valdštejnskou ulicí stoka 1200/2000.
A tyto stoka se spojují do stoky 1200/2000 v nábřeží Edvarda
Beneše, kde je tato stoka zaústěna do kmenové stoky A. Stoky
jsou zděné a jejich přeložky v současné době nepřicházejí
v úvahu. Jsou vedeny v komunikacích. V místech, kde vedou
nebo v budoucnu se dostanou do prostoru tramvajových tratí,
budou na šachtách vybudovány boční vstupy. Jinak navrhované úpravy tyto stoky neohrozí. PVS nemá v dohledné době
žádné plány s těmito stokami. Požadavkům, které jsou v současné době k dispozici, vyhovují. Jsou v dobrém technickém
stavu, po povodních byly opraveny a zkontrolovány. Jedná se
vesměs o zděné stoky velkých rozměrů, na nichž lze jen s obtížemi dělat místní přeložky.
Vodovod
Klárovem prochází vodovodní řad Podolí–Bruska. Jedná se
o litinový řad DN 700 z r. 1933, který je na léta 2021–2023
v plánu investic PVS na obnovení. V prostoru mezi Valdštejnskou ulicí a ulicí U Bruských kasáren by bylo vhodné v rámci
obnovy řad přeložit do východního jízdního pruhu. Stávající poloha brání navrhovaným stromům a úpravám v tomto

řady kanalizace – PVK

místa, kde se předpokládá
opatření kabelů chráničkami

řady vodovod – PVK
řady plynovod – PPD

místa, kde se předpokládjí
přeložky kabelových sítí

kabely silnoproud – PRE

přeložka plynovodu

kabely slaboproud – Cetin

přeložka vodovodu

kabely silnoproud – DPP

rušené vedení vodovodu

kabely slaboproud – T-Mobile

kabely slaboproud – T-Mobile

kabely silnoproud veřejné osvětlení – Trade Center
kabely slaboproud – TSK
kabely slaboproud – MVČR
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Návrh opatření
Pokračování z předcházející strany:
západním území. Stávající trasa přichází z Cihelné
ulice, v prostoru Klárova vede v komunikaci v koordinaci se zásobním řadem DN 300, který přechází
v řad DN 200. Dále od Valdštejnské ulice přechází do
chodníku a mezi Zámeckými schody a ulicí Na Opyši
omezuje navrhované povrchové úpravy. Předložený
návrh přeložky prokazuje, že do tohoto prostoru je možno řad uložit, je však třeba zvážit možnost časového
provádění v tomto exponovaném prostoru. Dále jsou
zde zásobní řady DN 200, které jsou z let 1993–2007,
jsou vedeny v komunikacích a většinou zkoordinovány
s ostatními sítěmi. Jejich přeložky by byly místní, pokud by vadily navrhovaným úpravám (roh Valdštejnské
a Klárova). Navrhuje se úprava na DN150 v ulici Pod
Bruskou, kde je řad v kolizi s odpadkovými nádobami
a s nově navrhovanou kašnou.
Plynovod
Územím prochází STL řad DN 700 z r. 1985 a to ulicí
Pod Bruskou na Klárov, kde přechází napříč zelení
a u Kosárkova nábřeží se rozdvojuje v DN 500 do Kosárkova nábřeží a DN 500 ke křižovatce s Letenskou ulicí.
Směrem do Letenské ulice vede D225 a rovněž D225
k Mánesovu mostu. Oba řady z roku 1995.
Vzhledem k tomu, že PPD plánuje obnovu sítí budovaných v 80. letech v tomto prostoru, bylo by vhodné
přizpůsobit části tras již připravovaným povrchovým
úpravám. V Každém případě je třeba upravit trasu
plynovodu DN 700, který vede napříč zelení. Tato trasa
je naprosto nevhodná a doporučujeme její přeložku.
Vzhledem ke stávajícímu a nově upravovanému stavu
uvádíme možnou trasu a to po překročení kolejí a refýží
na jih směrem ke křižovatce s Letenskou ulicí a dále na
východ k Mánesovu mostu. Přeložka by se napojila na
řad v Kosárkově nábřeží. Řad DN 500 z r. 1984, který
vede Kosárkovým nábřežím by bylo vhodné rovněž
přeložit do komunikace, aby zde bylo možno vytvořit
stromořadí.
Tvárnicová trať
Územím Klárova prochází od Mánesova mostu přes jižní okraj zeleně těleso tvárnicové tratě. Až po Valdštejnskou ulici vede v komunikaci, za Valdštejnskou vstupuje do zeleně a dále až ke Starým zámeckým schodům
vede mimo komunikaci. V tomto úseku by bylo vhodné
tuto trať přeložit, aby se uvolnila možnost výsadby
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stromů. Přeložka se na základě prostudování současné
komunikace jeví jako nereálná. Zde by velmi pomohlo,
kdyby kabely uložené v tvárnicové trati mohly být uloženy do optokabelů. To se nepodařilo projednat.
Kabely
V území vede spousta kabelů různých správců. Zde
je třeba především zlikvidovat staré, nefunkční kabely a v dokumentaci je rovněž vymazat. Dále kabely
upravit tak, aby jejich uložení odpovídalo platným ČSN
EN, a především aby byly mezi sebou zkoordinované
a soustředěné do pásů — po straně u zástavby silové
kabely a u obrubníku slaboproudé kabely. Tak aby zde
vznikl prostor pro stromy, a to pokud možno v soustředěných alejích. Bude to znamenat přesunutí kabelů ve
značném rozsahu a v případě blízkosti stromů jejich
ochranu uložením do chrániček.
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Součástí této knihy jsou výkresy situací návrhu
varianty I i variantiy II a obou alternativ modulů.
Všechny výkresy jsou orientované na sever.
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MODULY

modul A – Kosárkovo nábřeží
modul B – Předpolí Mánesova mostu
modul C – Erární pekárny
modul D – Výdech
modul E – Park pod schody
modul F – Chotkova ulice
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Nadhled jih
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Moduly alternativa 1
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Moduly alternativa 2
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Moduly alternativa 1
Řešené území bylo v zadání vymezeno bez logicky navazujících území, která svýcm charakterem výrazně ovlivňují řešené
území. Pro porozumění celého souvisejícího území jsme museli urbanisticky uchopit i tyto externí plochy.
Řešení těchto území může ale narážet na mnohé bariéry právě
proto, že území stále hledají svůj charakter. Proto byla po
dohodě s objednatelem vyčleněna mimo hlavní návrh řešení.
Mohlo by se totiž stát, že kvůli nepodstatné části v externím
území se neschválí důležité koncepční změny v hlavním řešeném území.
Hledání charakteru napovídá i fakt, že jsme pro některé lokality nalezli hned několik uspokojivých řešení, které předkládáme jako alternativy.
Moduly si lze představit jako výměné části hlavního obrazu,
které lze libovolně přidávat nebo ubírat, aniž by se změnil
charakter hlavního návrhu.
Moduly jsou vsazeny do varianty I návrhu, protože tato varianta byla důkladněji prodiskutována na pracovních výborech.
Nicméně tím, že se moduly navrhovaného území jen dotýkají,
je naprosto možné je vsadit i do varianty II.
Alternativa 1 představuje zásahy spíše komornějšího charakteru, které tíhnou více k otevřenějším, přírodnějším řešením.
Přesto si ale zachovávaji jednoznačnost v organizování a hierarchizování prostoru.

Legenda
kašna

lampa s jedním výložníkem

lavička

historizující lampa

prodejní a sedací mobiliář

historizující lampa přisazená

válcová plakátovací plocha

lampa na převěsech

stojany na kola

hladká dlažba vozovky

dopravní sloupek

dlažba parkovacího stání v barvě chodníku

podzemní kontejnery

pražská mozaika

stožár trakčního vedení

šlapáková dlažba

strom s mlatovým rabátkem
popínavé rostliny
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Moduly alternativa 2
Většina modulů obsahuje i druhý alternativní pohled na možný budoucí vývoj. V této alternativě 2 jsme se snažili o měštější, koncentrovanější způsob využití území modulů. Proto se
také modul F – Chotkova ulice objevuje až v situaci alternativy 2.

Legenda
kašna

lampa s jedním výložníkem

lavička

historizující lampa

prodejní a sedací mobiliář

historizující lampa přisazená

válcová plakátovací plocha

lampa na převěsech

stojany na kola

hladká dlažba vozovky

dopravní sloupek

dlažba parkovacího stání v barvě chodníku

podzemní kontejnery

pražská mozaika

stožár trakčního vedení

šlapáková dlažba

strom s mlatovým rabátkem
popínavé rostliny
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Rozdělení modulů
Pro lepší orientaci jsme jednotlivá území modulů vymezili
a pojmenovali. Šest modulů je následně představeno v samostatných oddílech. V každém oddílu je prezentován výsek
architektonické situace a adekvátní výsek koordinace stávajícího a navrhovaného stavu. Dále příčné řezy ulicemi, pokud to
bylo potřebné, a sada perspektiv, tentokrát v porovnání historické situace, stávajícího stavu a návrhu, případně alternativního návrhu.
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MODUL A
Kosárkovo nábřeží

6.1

MODUL A
Kosárkovo nábřeží

Jižní část

Kosárkovo nábřeží a zhlaví Mánesova mostu jsou klíčovými
pro definování vztahu Klárova a řeky. Pro Kosárkovo nábřeží
je charakteristický kompoziční a měřítkový konflikt zástavby
činžovními domy, jejichž dvorní fasády ostře kontrastují s výpravnou palácovou kompozicí Strakovi akademie a její francouzské zahrady. Příčný profil ulice není výškově zkoordinovaný. Zatímco vozovka bez chodníku kopíruje korunu nábřežní
zdi, chodník cituje úroveň francouzské zahrady za průhledným
plotem. Rozdíl mezi chodníkem a vozovkou vyrovnává vysvahované zatravněné rabátko. Přerostlá stávající zeleň v současnosti blokuje pohled na palácové zahradní průčelí a paradoxně
nechává dominovat štítové a zadní stěny činžovních domů.
Modul nabízí vizi bezbariérového zpřístupnění řeky úpravou
nábřežní zdi a korekce obrazu místa vhodnou kombinací nízké
a vysoké zeleně. A také srovnání nivelity vozovky a stávajícího
chodníku a doplnění nábřežním chodníkem.
V současném stavu je břeh zpevněn kameny, mezi nimiž prorůstají málo perspektivní (často náletové) stromy. Návrh počítá
s novou úpravou břehů a uličním stromořadím. Stromořadí
bude tvořeno vrbami – Salix alba ‘Liempde’ v řídkém sponu,
aby se výrazně uplatnila i zeleň zahrady Strakovy akademie.
Podrost nově upraveného nábřeží bude tvořen směsí trvalek
a trav, se zastoupením domácích druhů (Iris sibirica apod.).
Vytvoří se tak nejen barevný akcent pro pohledy přes řeku, ale
i cenný biotop.
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MODUL A
Kosárkovo nábřeží koo

Jižní část

Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Stávající stav
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Řez Kosárkovým nábřežím v místě brány do Strakovy akademie
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MODUL B
Předpolí Mánesova
mostu

6.2

MODUL B
Předpolí Mánesova mostu

Situace modulu B, alternativa 1

V koordinaci se studií parku Cihelna se otevírá možnost využít
existující nevyužívaný průchod pod Mánesovým mostem pro
vyústění pěší a cyklostezky na Kosárkovo nábřeží eventuálně
na náplavku pod Kosárkovým nábřežím. Návrh nabízí dvě alternativy, které mají možnou návaznost na alternativní řešení
centrálního prostoru Klárova. Navržené rampy buď traverzují
po zeleném svahu navazujícím na parkovou úpravu Klárova.
Nebo rampy traverzují v monumentálním schodišti, kterým
se dotkne uvažovaná zástavba Klárova řeky. Pro dosažení
přípustného sklonu ramp je nutné zdvižení současného dna
průchodu pod mostem, což je vzhledem k jeho výšce možné.

0

270 |

5

10

20

Situace modulu B, alternativa 2

| 271

MODUL B
Předpolí Mánesova mostu koo

Situace modulu B, alternativa 1

Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Historická situace

Návrh modulu B,
alternativa 1
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Historická situace
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Historická situace
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MODUL B
Předpolí Mánesova mostu – řez rampami

Stávající stav

Návrh modulu B, alternativa 1

5,2

Návrh modulu B, alternativa 2
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MODUL B
Předpolí Mánesova mostu – podélný řez rampou

185,4
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186,7
3,8%
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MODUL C
Erární pekárny

6.3

BUS

MODUL C
Erární pekárny alternativa 1
Zbořeniště bývalých erárních pekáren je dnes těžištěm Klárova. Je klíčovým místem pro definování
identity Klárova. Dospěli jsme ke dvěma možným
identitám. Pojetí Klárova jako parku, respektive parku
stylizovaného jako zahrada, která je v místě více
autentickým prvkem. Tato varianta představuje optimální způsob jak integrovat povrchové a technické
znaky uvažovaného pozemního parkingu a koncipované zahrady/parku. Vyzdvižení zahrady na úroveň
zhlaví Mánesova mostu umožňuje prodloužit uliční
frontu ulice Klárov, odstínit uživatele parku od ruchu
ulice a nabídnout jim lepší podmínky pro výhledy na
pražské dominanty. Návrh si také pohrává s myšlenkou citování stop původní zástavby v prostorovém
členění parku. Zároveň vzniká příležitost pro vytvoření nevelkého městského parteru k tramvajovým
zastávkám a ulici U Železné lávky.
Počítáme s tím, že zřízením podzemních garáží s kapacitou 200 až 250 aut by byla západní řada parkovacích míst z ulice U Železné lávky a jižní řada z Valdštejnské ulice umístěna do garáží. Tím vzniknou
v obou ulicích mnohem širší chodníky a kvalitnější
pěší prostor.
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MODUL C
Erární pekárny koo alt 1
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi
stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího
stavu, které návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího stavu, kterých se návrh nedotýká.
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MODUL C
Erární pekárny alternativa 2
Druhou uvažovanou alternativou je dořešení předpolí
Mánesova mostu analogicky s jeho Staroměstským
předpolím a v intencích původní regulace, tj. situovat
na asanovanou plochu budovu celoměstského nebo
státního významu. Ta by mohla Klárov proměnit v cílovou destinaci zúročující polohu na metru a zhodnocující privilegovanou polohu u řeky pod dominantou
Pražského hradu. Možnost úpravy předpolí mostu
otevírá jedinečnou možnost nechat takto významnou
budovu „dotknout se“ řeky. Z prověřování hmotových
variant vyplynula nutnost řešit zástavbu jako most
mezi drobným měřítkem vymezení ulice Klárova na
západě, zahradními zdmi a šestipodlažními činžáky
na východě.
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MODUL C
Erární pekárny koo alt 2
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi
stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího
stavu, které návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Historická situace

Návrh modulu C, alternativa 1
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Historická situace
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Historická situace
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Historická situace
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Historická situace
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Historická situace

Návrh modulu C, alternativa 1
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Historická situace
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MODUL D
Výdech

6.4

MODUL D
Výdech
Nedokončené předpolí Mánesova mostu nechává most neukotvený, návaznost na Letenskou ulici nedefinovanou. V souvislostí s hledáním dopravního řešení Klárova jsme se zabývali
i uvolněním vyústění ulice U Lužického semináře pouze pro
pěší a dopravním napojením Kampy prodloužením příčné
komunikace v ose Kosárkova nábřeží podél objektu bývalých
jatek. Toto nové křížení jsme zpevnili hypotetickou hmotou
zástavby vysokou cca. dvě podlaží. Tím se zpevnila návaznost
uliční fronty Letenské ulice na most a hlavně se zacelil nevhodný průhled do zadních fasád otevřeného bloku kontrastujících s vedutou Hradčan. Skryl by se i výdech metra.
Komornější řešení představované alternativou 1 zastavuje
pouze sociálně patologicé okolí výdechu metra a nechává tak
vyniknout parkovému pruhu směrem k řece.
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MODUL D
Výdech
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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MODUL E
Park pod schody

6.5

MODUL E
Park pod schody

Situace modulu E, alternativa 1

Cílem studie bylo napřímit pěší tahy v území. Jedním z nefunkčních směrů je chodník podél silnice mezi Starými zámeckými schody a stanicí metra. Při zprůchodnění chodníku
a jeho využití pro nástup do autobusů, taxíků a K+R jsme se
zabývali i zkultivováním vztahu k parčíku na zbořeništi královské vápenice. Studie řeší posun chodníku přemodelováním
stávajícího svahování. Nabízíme definici parku jako klidového
zázemí chodníku propojením rampovými schody a nebo galerijního parku, tvořícího předpolí vznikající Kunsthale (alternativa 2). V tomto řešení by bylo možné dobře integrovat vybavenost včetně možného vyústění bezbariérového vstupu do
stanice metra Malostranská. Zajímavým momentem je v této
alternativě i přímé propojení parku schody k spodnímu vstupu
do Richterovy vily, které by mohlo ulevit přetíženému místu na
konci Starých zámeckých schodů.
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MODUL E
Park pod schody

Situace modulu E, alternativa 1

Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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Historická situace

Návrh modulu E, alternativa 1
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MODUL F
Chotkova ulice

6.6

MODUL F
Chotkova ulice
Chotkova ulice je dalším neupraveným zbořeništěm na Klárově. Sto let zde stály domy a tvořili pěknou ulici s předzahrádkami. Ustoupili metru a socialistickému nezájmu o údržbu.
Navrhujeme pokračovat, kde skončil hotel Hoffmeister, a dostavět měřítkově adekvátní domy do celého vnitřního pásu
Chotkovy zatáčky. Mezi domy by měly vzniknout zkratky se
schody. Ulici by v dolní části lemovalo stromořadí.
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MODUL F
Chotkova ulice koo
Koordinační výkresy přehledně znázorňují vztah mezi stávajícím stavem a návrhem.
•
•
•

Žlutozeleně jsou vyznačeny prvky stávajícího stavu, které
návrh mění.
Červeně jsou vyznačeny prvky návrhu.
Černou a šedou barvou jsou označeny prvky stávajícího
stavu, kterých se návrh nedotýká.
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DODATKY

odhad nákladů
prověřované varianty dopravy
předběžná vyjádření hráčů v území
zdroje

7

ODHAD NÁKLADŮ

7.1

Předběžný odhad investičních nákladů
Odhad investičních nákladů obsahuje pouze části, které se
týkají návrhové části studie. Rozdíl mezi variantou I a II je
stavebně tak drobný, že nebyl brán v úvahu.
Na druhou stranu odhad neobsahuje položky úprav navrhovaných v modulech. Dále neobsahuje náklady na zajištění
pozemků, náklady na průzkumy, projektovou dokumentaci
a inženýrskou činnost investora, náklady na opravy fasád po
instalaci převěsů VO a TV ani přeložky menšího rozsahu, především kabelového vedení.

Popis položky
Cena celkem včetně VRN bez DPH
Vedlejší rozpočtové náklady
CELKEM cena bez DPH
1

2

3

4
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Cena bez DPH (Kč)
344 608 000,00
10 %
313 280 000,00

Architektonicko-stavební část

87 800 000,00

zpevněné plochy

68 000 000,00

mobiliář

11 000 000,00

kašna

1 000 000,00

veřejné osvětlení

7 800 000,00

Přeložky inženýrských sítí

26 700 000,00

přeložka plynovodů D 90, DN 500, DN 700

6 700 000,00

přeložka vodovodů DN 150, DN 700

5 000 000,00

přeložka kabelů elektro a sdělovacích

6 000 000,00

chráničky na kabely pod parkovišti

9 000 000,00

Úprava kolejové dopravy

198 000 000,00

trolejové vedení

108 000 000,00

tramvajová trať

90 000 000,00

Zeleň

780 000,00

kácení a výsadba včetně rostlinného materiálu

780 000,00
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PROVĚŘOVANÉ
VARIANTY DOPRAVY

7.2

Prověřované varianty dopravy
Návrh vycházel z poskytnutých podkladů k dopravě (Analytická data – IPR, Mikrosimulační model
SSZ Klárov – Chotkova – ELTODO, Prověření širších
dopravních Vztahů TSK UDI, Dopravní průzkum
Klárova – ČVUT FD), na základě kterých byly varianty následně posouzeny. Předpokladem původních
variant bylo ponechání stávajícího uspořádání kolejí.
Varianty sledovaly zejména tyto faktory:
•
•
•
•
•
•
•

snížení počtu kolizních míst automobilové
a tramvajové dopravy
omezení dopravní kapacity v prostoru Klárova
zjednodušení přestupních vazeb metro–tramvaj
zlepšení podmínek pro tramvajovou dopravu
zvýšení bezpečnosti chodců
zlepšení podmínek pro cyklisty
zajištění přiměřené kapacity dopravy v klidu

Principy variant
V prostoru sever kolem bloku Klárova ústavu:
•

•

•

obousměrné uspořádání ulice U Bruských kasáren s předpokladem odlehčení levého odbočení
z Klárova do nábřeží E. Beneše. V ulici Chotkova byly ponechány dva jízdní pruhy (jeden pro
jízdu rovně a vpravo a jeden pro odbočení vlevo).
V dalším pokračování byl ponechán v obou
směrech jeden jízdní pruh až za přechod (vložení
dělících ostrůvků), ve směru na jih pokračovaly
dva jízdní pruhy až ke křižovatce s nábřežím
E. Beneše.
usměrnění provozu přes ulici U Bruských kasáren s vyloučením provozu v nábřeží E. Beneše ze
směru od východu a odstranění levého odbočení
do Valdštejnské ulice ve směru od jihu. V celém
průběhu Chotkovy a Klárova byly ponechány ve
směru od severu dva jízdní pruhy.
usměrnění provozu přes ulici U Bruských kasáren s vyloučením provozu na nábřeží E. Beneše ze směru od východu a odstranění levého
odbočení do Valdštejnské ulice ve směru od jihu.
Přeložení tramvajových kolejí na západní stranu ulice Klárov a Chotkova až ke křížení s ulicí
Mariánské hradby a ponechání obou směrů
automobilové dopravy v ulici Klárov na východní straně. Nevýhodou bylo křížení obou směrů
tramvaje při odbočení do Valdštejnské.
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V prostoru jih v návaznosti na přestupní uzel:
•

•

umístění tramvajových zastávek ve stávající poloze
s rozšířením nástupních ostrůvků a s ponecháním
zúžených vozovek po obou stranách zastávek.
umístění tramvajových zastávek ve stávající poloze
s rozšířením nástupních ostrůvků, ale s převedením automobilové dopravy na východní stranu
zastávek tramvaje, čímž by došlo k vytvoření
kvalitního prostoru pro pěší s bezkolizní přestupní
vazbou.

Grafické posouzení variant
Předkládáme posouzení devíti základních variant a porovnání se stávajícím stavem. Ostatní varianty byly jen
podrobnějšími variacemi na stejné téma.
Levé schéma ukazuje variantu s vypočítanými hodinovými zátěžemi. Pravé schéma znázorňuje všechny
přejezdy přes koleje, jejich zátěž (červeně) a výsledný
počet potenciálních kolizí (modře). Součtem potenciálních kolizí dostáváme celkové kolizní číslo, které je
vytištěno černě, tučně a v rámečku na pravé straně
schémat.
Příklad:
Z Klárova odbočuje na nábřeží E. Beneše 710 aut za
hodinu. Přejíždějí tedy koleje se 49 tramvajemi za hodinu směr Dejvice a koleje se 7,5 tramvajemi za hodinu
směr Holešovice. Vynásobením počtu aut (710) počtem
tramvají (49 + 7,5 = 56,5) dostáváme počet potenciálních kolizí aut s tramvajemi 40 115. Pro přehlednost je
toto číslo vyděleno 1000, výsledné kolizní číslo je tedy
40,1.
Postupně provedeme operaci pro všechna křížení aut
s tramvajemi, výsledná čísla sečteme, a tím dostaneme
celkové kolizní číslo.
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varianta 07 (hub) – 70 %
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varianta 10 (objezd bloku) – 70 %
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varianta 13 (bypass) – bez redukce
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varianta 14 (dvojitý bypass) – bez redukce
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varianta 15 (objezd parku) – bez redukce
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varianta 16 (stávající stav s protisměrnou UBruskas) – bez redukce
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varianta 17 (stávající stav s protisměrnou UBruskas a dvojokruhem)
bez redukce
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VYPOŘÁDÁNÍ
PŘIPOMÍNEK

7.3

Varianta I
Výběr dotčených orgánů státní správy a dalších zainteresovaných stran vycházel z účastníků pracovních výborů, které se
scházely v průběhu zpracování studie. Byli doplněni správci
sítí technické infrastruktury a další organizace, které by byly
obesílány v dalších projektových stupních.
Žádosti o připomínky byly doručovány během poloviny května 2018. Připomínky některých oslovených orgánů a organizací se přes veškerou snahu nepodařilo zajistit.

Instituce/Připomínka
1

Vypořádání

IPR Praha

1.1

Projednání části kolem ulice na Opyši s hradem (požadavek nám.
Dolínka)

Projednáno. Zapracován požadavek na zrušení
parkovacích míst před domem č.p. 147 kvůli
bezpečnostním rizikům. Integrace podzemních nádob na odpad, mj. pro využití přilehlými
komerčními zařízeními. Zázemí pro ochrannou
službu Policie ČR se plánuje v místech dnešního veřejného wc.

1.2

Otázku zachování pojíždění tramvajového pásu v ulici nábř.
Edvarda Beneše DC a otázku odbočení z nábř. Edvarda Beneše
na Klárov k Letenské (posunutí ostrůvku) konzultovat ještě jednou na společném jednání zpracovatele DPP a IPR

Projednáno. Z konzultace vyšla varianta II návrhu, která byla znovu odeslána na připomínkování vybraným dotčeným orgánům.

1.3

Považujeme za dopravně problematické, aby dopravní směr
od nábřeží Edvarda Beneše na Klárov (U Lužického semináře/
Mánesův most) byl v důsledku navrženého uspořádání prostoru
křižovatky veden vpravo od dělícího ostrůvku a zde vozidla odbočovala vlevo přes protisměrný oblouk tramvajové trati a dávala přednost vozidlům. Vložený dělící ostrůvek pravděpodobně
nesplňuje ani odstupové vzdálenosti od průjezdného průřezu
tramvajové trati v oblouku. Obě výše uvedené skutečnosti mohou
ale také znamenat nemožnost jeho fyzického vložení. Požadujeme vyhodnotit tuto situaci a reagovat odpovídajícím způsobem
v čistopise.

Upraveno, je možné jezdit jižně od ostrůvku.
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Instituce/Připomínka

Vypořádání

1.4

V kontextu s výše uvedenou poznámkou a bodem 9. vyjádření
Svodné komise DPP č.j. 100630/19P1062/1003 považujeme za
nutné upravit návrh dopravních stínů v čele refýže ve směru na
Klárov. Pravděpodobně bude při zapracování připomínky celkově
eliminován, což bychom doporučovali i z hlediska estetického
v předmětné lokalitě. Užití dopravních stínů i v jiných částech řešeného území doporučujeme minimalizovat a maximálně nahradit stavební úpravou nebo pouze materiálovou skladbou dlažeb.

Upraveno.

1.5

Úpravu zaústění ulice Valdštejnské formou dlouhého zvýšeného
prahu podporujeme, avšak navržený princip vyznačeného přechodu pro chodce eliminuje legální možnost využívat spojitě celou
plochu pro přecházení mezi dvěma částmi zadlážděného veřejného prostranství. Doporučujeme buď přechod vzhledem k intenzitám pěších rozšířit na deset metrů a umístit osově, nebo od této
formální přednosti upustit a ponechat jako místo pro přecházení.
Zdůraznění přednosti chodců může být (v duchu poptávaného
psychologického ponížení priority průjezdu IAD na Malou Stranu)
podpořeno návrhem úseku obytné zóny/pěší zóny s koridorovým
průjezdem automobilů.

S ohledem na vyjádření OPP MHMP a NPÚ
jsme upustili od dlouhého říčného prahu a ponecháváme pouze odlišení hladkým povrchem
s obrubníkem výšky 8 cm. Šířka ulice byla zúžena na 5,5 m tak, aby po případném vybudování podzemního parkoviště na Klárově mohla
být jižní strana Valdštejnské ulice zbavena parkování a mohl být rozšířen chodník. Přechod
byl posunut tak, aby mezi ním a pruhem pro
cyklisty mohlo zastavit osobní auto. Přechod
má šířku 8 m.

1.6

Návrh (zachování) stávajícího řazení na výjezdu z křižovatky
Klárov–nábřeží Edvarda Beneše ve směru na sever – odbočovací
pruh vlevo a přímo považujeme za dopravně opodstatněný, neboť
v případě jejich neexistence se neponižuje významově nebo
psychologicky trasa na Malou Stranu, nýbrž naopak odbočujícími
vozidly více blokuje jízda křižovatkou v přímém směru a násobí
se tedy potenciál zablokování a omezování průjezdu křižovatkou
tramvajemi. Úvahu o možném rozšíření chodníku považujeme za
poněkud méně významnou, pokud samotné nároží je prostorově
limitováno obloukem tramvajové trati.

Varianta II návrhu řeší celý tento prostor bez
odbočování vlevo do Valdštejnské ulice.

1.7

Doporučujeme, aby v místě přejezdu tramvajového pásu vlevo
Zapracováno pro variantu I. Pro variantu II
odbočujícími vozidly do Valdštejnské ulice byl tramvajový pás
bezpředmětné.
zdůrazněn i v místě mimo podélné oddělovací prahy (tvarovky)
například materiálovým rozhraním – zapuštěným žulovým obrubníkem apod.

1.8

Nepovažujeme v kontextu lokality za přijatelné, aby se oddělení
tramvajového pásu od automobilové dopravy navrhovalo formou
zvýšených a zkosených obrubníků, ale pokud to situace vyžaduje
tak výlučně podélnými dělícími tvarovkami.

Upraveno.

1.9

V plném rozsahu souhlasíme a tedy opakujeme body číslo 4., 9.
vyjádření Svodné komise DPP č.j. 100630/19P1062/1003

Viz vyjádření k připomínkám DPP.

1.10

Prosíme o zakomponování úpravy ulice Pod Bruskou v části pod
myší dírou – řešit parkování, jednotný povrch, pěší zónu etc…,
formou zásuvného modulu (v souladu s požadavkem nám. Kolínské)

Upraveno, součást návrhové části

1.11

Žádáme o koncepční rozvahu nad řešením mobiliáře, prvky pražského mobiliáře vs. alternativní specifické prvky a rozmístění

Zapracováno.

1.12

Půdorysy požadované situační výkresy jako celek se všemi zásuv- Doplněno.
nými moduly – zejména považujeme za podstatné mít k dispozici
variantu uliční profily + úprava parku + nábřeží + schody do
letenských sadů
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Instituce/Připomínka

Vypořádání

1.13

Str. 90, 92 chybí text

Doplněn.

1.14

Na perspektivách je chybně označen Stávající stav/Návrh (str.
122/123, 128/129, 136/137, 144/145, 150/151),

Upraveno.

1.15

Na str. 138 jsou chyby – překlepy v textu, str. 130 chyba ve slově
mys

Upraveno.

1.16

Na straně zadavatele je uveden Tomáš Koňařík – jména tam
nemusí být vůbec

Upraveno.

1.17

O společných schůzích a jednáních ve větším počtu v textu hovo- Upraveno.
řit jako o projektových výborech, případně projektových výborech
k dopravě

1.18

Doplnit 2 – 3 reprezentativní vizualizace (pro media a další prezentaci)

2

Doplněno.

Náměstkyně Petra Kolínská

2.1

Jak jsme zmínili již na výrobním výboru, trváme na řešení, ve kte- Řeší varianta II návrhu.
rém nebudou na takto exponovaném místě v památkové rezervaci
dva jízdní pruhy vedle sebe. Odbočovací pruh do Valdštejnské
je z našeho pohledu přebytečný, upřednostnili bychom i v tomto
úseku větší šířku chodníku a předvídatelné vedení cyklopruhu.

2.2

Rádi bychom ještě viděli větší záruku pro bezbariérovou a poho-

Upraveno. Část ulice je obytnou zónou už dnes.

dlnou pěší dopravu z ulice Pod Bruskou směrem do ulice Klárov
a Chotkova. Nemohla by severní část ulice pod Bruskou u hotelu
Hoffmeister být v režimu pěší či obytné zóny?

Navrhujeme rozšířit obytnou zónu už od křižovatky s Chotkovou ulicí a zvednout ulici zcela
do úrovně chodníků, tedy ideálně bez 2cm rozdílu mezi vozovkou a chodníkem, jak je to např.
v Karlově ulici. Parkovací stání jsou jednoznačně vymezena. Zůstává tradiční rozdělení
na velkou dlažbu vozovky a pražskou mozaiku
chodníků. Před secesní kašnou a schody v horní části ulice je vytvořen důstojný předprostor,
který může sloužit i k otáčení aut.

3

Náměstek Petr Dolínek

3.1

Na nástupních plochách u stanic tramvají výsadbu stromů spíš ve
stromořadí, než jen jako jakýsi „apendix“ až téměř u křižovatky.
Mezi stromy by se tak daly umístit i lavičky, kterých na zastávkách není nikdy dost. Stromy a lavičky by tak vizuálně oddělily
nástupní plochy u stanic PID od vozovky a pokud by jich bylo víc,
přispěly by i víc k ochraně ovzduší před imisemi z dopravy.

Lineární výsadbě stromů, nejen na refýžích,
brání chaoticky uložené sítě TI, někdy páteřní a nepřeložitelné. Aleje stromů v ulicích
jsou také typickým prvkem 19. století, návrh
se vztahuje k barokním zahradám a pláckům
Malé Strany. Přesto jsme doplnili stromy na
východní refýž a do nábřeží E. Beneše. Lavičky
na refýže doplněny.

3.2

Znovu zvážit zákaz odbočení vlevo ve směru od mostu do Valdštejnské ulice

Řeší varianta II návrhu.

4

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

4.1

Pro osoby se sníženou schopností orientace požadujeme vytvořit
přirozenou vodící linii pro vazbu od vestibulu metra k označníkům obou tramvajových zastávek, přičemž je třeba vždy dodržet
minimální průchozí profil.

4.2

Předpokládáme, že přechod směrem k nástupním ostrůvkům
Upraveno.
a přes tramvajovou trať u křižovatky s ul. Letenská zůstane i nadále signalizovaný. S ohledem na osoby se se sníženou schopností orientace zde musí být signalizováno alespoň přecházení přes
tramvajovou trať.
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Bude zapracováno v rámci detailního řešení
dlažeb v dalších stupních PD.

Instituce/Připomínka

Vypořádání

4.3

Koncepční studie neřeší vedení cyklistů v úseku U Lužického
semináře – Kosárkovo nábřeží. Studie předpokládá vybudování
podjezdu pro bezmotorovou dopravu pod Mánesovým mostem, nicméně nezohledňuje, jak bude v takovém případě řešeno
napojení cyklistů na Mánesův most. V případě že by nedošlo
k realizaci podjezdu Mánesova mostu, a to zejména s ohledem na
výhrady, které má IPR k současné podobě projektové dokumentace podjezdu Mánesova mostu, považujeme za vhodné řešit tuto
důležitou cyklistickou vazbu v rámci koncepční studie.

Upraveno. Směrem od Kosárkova nábřeží je
možné jet přes jednosměrný přejezd pro cyklisty přimknutý k signalizovanému přechodu
pro chodce v jižní části tramvajových refýží.
Směrem od ulice U Lužického semináře zůstává stávající trasa po nájezdu na Mánesův most
s levým odbočením na Kosárkovo nábřeží.

4.4

Stojany na kola doporučujeme umístit mimo přirozenou pěší trasu Stojany na kola jsou u obrubníku v místech
a vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace.
pilířů elektrické trakce a dalšího mobiliáře. Přirozenou vodicí linií zůstává ohradní zeď dvoru
Valdštejnské jízdárny.

4.5

U přechodu pro chodce pod Starými zámeckými schody doporučujeme znovu zvážit vytvoření dělícího ostrůvku mezi tramvajovým pásem a jízdním pruhem i z druhé strany na úkor rozšíření
chodníku. Tento přechod je ve stávajícím stavu velmi rizikový
a do jisté míry inicioval realizaci koncepční studie celé oblasti.
Má-li být vytvořena (posílena) pěší vazba směrem od/k Letné,
lze i na tomto přechodu očekávat větší pohyb chodců. Současně
je potřeba zohlednit intenzivní provoz tramvajové i automobilové
dopravy.

Upraveno.

4.6

Stavební zpomalovací práh v ulici Valdštejnská doporučujeme
odsadit cca 5 m od hrany hlavní komunikace, aby při odbočování
vozidel nedocházelo k omezení cyklistů a vozidel na hlavní komunikaci a tím i vzniku nebezpečných situací.

Z podnětu památkové ochrany jsme zpomalovací práh zrušili. Zůstávají obrubníky vysoké
8 cm. Mezi přechodem pro chodce a cyklistickým pruhem necháváme prostor pro jedno
běžně velké auto.

4.7

Přechod pro chodce v těsné blízkosti tramvajové zastávky v ul.
Upraveno.
Nábřeží Edvarda Beneše doporučujeme nahradit místem pro
přecházení, a to s ohledem na blízký přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem v přirozené linii ul. Klárov a menší vytíženosti této
zastávky.

5

Oddělení silničního správního úřadu MHMP

6

Oddělení drážního správního úřadu MHMP

6.1
7
7.1

—

Po posouzení žádosti sděluje nadále sledovat předloženou varian- Děkujeme.
tu „Srovnání stav – návrh A.8.2“ uspořádání Klárova.
Odbor památkové péče MHMP
Nově upravené vyústění ulice U Bruských kasáren do ulice Pod
Upraveno.
Bruskou je zjevně technicistním řešením, které rozložením popírá
tradiční způsob řešení uličního interiéru v Praze, zejména svým
asymetrickým řešením a nerespektováním lineárního vedení
komunikace v ulici U Bruských kasáren. Rozšíření chodníku na
severní straně křižovatky je zcela ahistorické a atypické. Rovněž
nároží jižního chodníku je vedeno v příliš malém poloměru.
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7.2

MHMO OPP připouští tak výrazný zásah, jakým je zvýšení voUpraveno.
zovek mezi chodníky a ostrůvky (ve smyslu vídeňské zastávky)
s ohledem na vysoký pohyb chodců v okolí tramvajových zastávek. Navýšení plochy ostrůvků je dle názoru MHMP OPP v severní části nadbytečné. Zejména za přechody pro chodce postrádají
praktické využití pro pěší a slouží pouze k usměrnění dopravy.
Zvýšení vozovky v severní části se také neodvíjí od severního
ukončení ostrůvků. MHMP OPP ve své rozhodovací praxi požaduje, aby oba tyto prvky uličního interiéru začínaly a končily v téže
linii. MHMP OPP požaduje prověřit možnosti severního ukončení
ostrůvků a zvýšených ploch komunikace.

7.3

Stavební zpomalovací práh v ústí ulice Valdštejnské je z hlediska
památkové péče nevhodným prvkem zejména pro jeho rozměr,
který několikanásobně převyšuje délku přechodu pro chodce.
V dotčené lokalitě Klárova MHMP OPP připouští vybudování
zpomalovacího prahu na bázi vídeňské zastávky u tramvajových
ostrůvků a tento postoj zdůvodňuje bezpečnostním hlediskem
vázaným na velký pohyb chodců a složité komunikační vazby
mezi stanicí metra a tramvají (viz předchozí bod). V ústí ulice

Upraveno. Obrubníky od křižovatky k rohu dvora Valdštejnské jízdárny budou vysoké 8 cm.

Valdštejnské je situace jiná, neboť zde dominuje jen jeden směr,
který je z hlediska dopravní bezpečnosti ošetřen přechodem pro
chodce.
7.4

MHMP OPP v souladu se svou rozhodovací praxí bude požadovat Upraveno. Na žádost IPR Praha bylo přeřešeno
zkrácení vysunuté chodníkové plochy v ulici U Železné lávky a její parkování v celé ulici U Železné lávky.
kolmé (nikoliv šikmé) navázání na linii obrub.

7.5

Bude nutno upřesnit nejasnou definici „střední napřímený pás
tramvají vymezený mírným vyvýšením a zkoseným obrubníkem„
(str. 104), čemuž neodpovídá řez na str. 108-109.

7.6

Materiálové složení povrchů a vzory mozaikové dlažby doporuču- Bude předmětem dalších projektových stupňů.
jeme v předstihu konzultovat s MHMP OPP a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Praze (dále jen
NPÚ).

7.7

Nebudou osazovány parkovací sloupky podél komunikací, které
jsou nevhodným prvkem v Pražské památkové rezervaci.
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Upraveno. Podle požadavku IPR Praha budou
pro vymezení rozhraní tramvajové a automobilové dopravy použity podélné dělící prahy
(bumlíky).

Dopravní sloupky jsou použity pouze v případech, kde je výškový rozdíl mezi chodníkem
a komunikací menší než 8 cm a nejde o obytnou nebo pěší zónu (refýže tramvajové zastávky
Malostranská). Zde jsou sloupky nutné. Dopravní sloupky se v Pražské památkové rezervaci
používají poměrně hojně, např. na Národní
třídě, na Malostranském náměstí atd nebo na
nábřeží E. Beneše.
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7.8

Lampy veřejného osvětlení nebudou sníženy, bude zachována
stávající výška. Budou použity lampy, které jsou běžně umístěny
v PPR. Není možné, aby byla část území úplně vytržena z kontextu.

Jde zřejmě o nedorozumění. Stávající čtrnáctimetrové dálniční lampy nejsou typické pro
PPR. Předpokládáme použití lamp běžně používaných v Praze a v PPR. Nicméně se změněným charakterem některých ulic a prostranství
bude korespondovat i jiný charakter a způsob
osvětlení, který bude v souladu s celkovou koncepcí. V hlavním uličním prostoru s tramvajovou tratí navrhujeme osvětlení na převěsech.
Výběr lamp a osvětlovacích těles bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.

7.9

Konkrétní mobiliář bude odsouhlasen ve správním řízení.

Souhlasíme.

7.10

Na tramvajovém ostrůvku nebudou osazeny stromy, tak aby zůstal zachován charakter tohoto prvku.

S ohledem na připomníky dalších účastníků
a především na kvalitu životního prostředí stromy na refýžích ponecháváme. Přesné umístění
a druhová skladba bude předmětem dalších
stupňů projektové dokumentace.

7.11

modul A – Kosárkovo Nábřeží: Zástupci MHMP OPP již od počátku upozorňovali na nevhodnost upravovat přírodě blízký svah
Kosárkova nábřeží. MHMP OPP na tomto názoru trvá, stejně jako
považuje za zcela nepřijatelné vybudování náplavky (pevné i plovoucí), byť s odkazem na její existenci (ve skutečnosti je jedná
o bermu svahu).

Omlouváme se za nepřesné užití pojmu náplavka. Berma je občasně zaplavovaný práh u paty
nábřeží, často pochozí. Moduly byly záměrně
vyčleněny do zvláštní kapitoly, aby nebránily
potřebným změnám v území. Jsou především
podkladem k diskusi o budoucím směřování
území. Svah Kosárkova nábřeží není přírodě
blízký. Jedná se o novodobý hrubý pohoz, který
prorůstá náletem. Návrh zachovává dominantní
rostlinnou složku v celém rozsahu, ale zároveň
zpřístuňuje nábřeží lidem a vytváří důstojné
předpolí Úřadu vlády.

7.12

modul B – průchod pod Mánesovým mostem: Propojení pod
Mánesovým mostem je projednáváno i jiným projektantem.
MHMP OPP v minulosti vydal závazné stanovisko k úpravě parku
U Lužického semináře a zprůchodnění oblouku pod Mánesovým
mostem pro pěší a cyklisty. Varianty představené v předloženém materiálu ateliéru A69 řeší totožný problém. Varianty navíc
uvažují o dalším zpřístupňování svahu nad řekou, čehož má být
dosaženo vybudováním stezky k zamýšlené plovoucí náplavce
nebo terasováním svahu. Obě varianty MHMP OPP považuje za
nevhodné. Variantu 1 z důvodu jejího napojení na náplavku (viz
výše), variantu 2 neboť vnáší do prostředí Pražské památkové
rezervace nový prvek propojující veřejné prostranství s řekou, tedy
plochy, které jsou v Praze vždy zřetelně odděleny.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území.
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7.13

modul C – parková plocha Klárov: Studie uvádí, že dotčený prostor je zbořeništěm. Ve skutečnosti se jedná o plochu parkového
charakteru vytvořenou na místě bývalých pekáren. MHMP OPP
ji chápe jako již dlouhodobě zažité nezastavěné území, které by
mělo být vhodně parkově upraveno a jako takové zůstat nezastavěno. Jakákoliv dostavba na tomto území by narušila klasické
pohledy na panorama Hradu a Malé Strany. V jižní části parkové
plochy jsou důvodně předpokládány zachovalé relikty kostela
s hřbitovem (významná archeologická plocha 23). Pod zbylým
povrchem parku je ovšem nutno předpokládat i zachovalé archeologizované zbytky bývalé zástavby, které mají velký dokumentační vliv pro Prahu a u nichž nelze vyloučit požadavek na zachování
in situ.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území.

7.14

modul D – park U Lužického semináře: Přestože autoři vyzdvihují
toto území jako cenné z hlediska zachování přírodních prvků,
v modulu D jej navrhují zasypat rampou se zpevněným nájezdem.
Takováto úprava je dle MHMP OPP nepřijatelná.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území.

7.15

modul E – park pod Starými zámeckými schody: Vzhledem
k tomu, že navrhované rozšíření chodníku v tomto místě se
dotkne parku, je nutné představit podrobnější návrh. To se týká
i další úpravy parku. MHMP OPP upřednostňuje umístit výtah
bezbariérového přístupu do metra do méně nápadného místa.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území.

8
8.1
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Národní památkový ústav
NPÚ ÚOP PR nevnímá opakovaně uváděný periferijní charakter
místa negativně, ale právě naopak. Hmotová podoba místa je výsledkem jeho přirozeného vývoje. Velmi dobře, byť v jiné podobě,
odráží svůj historický charakter jako prostoru, který se dříve nacházel na okraji města v těsné blízkosti opevnění. Volné plochy ve
struktuře Klárova jsou velmi důležité. Vytvářejí otevřený prostor,
který je podstatný při pohledech z protějšího břehu a z Mánesova
mostu. Umožňují volný pohled na nepravidelnou strukturu objektů při patě Chotkovy silnice a následně na celé východní předpolí Pražského hradu. V prvních desetiletích 20. století zde byla
plánována regulace obdobná protějšímu staroměstskému břehu.
Od této regulace, stejně jako od vkládání velkých pravidelných
objemů nových staveb, bylo upuštěno právě z důvodů nutnosti zachování rostlé struktury místa a především s ohledem na
zachování základní pražské veduty – pohledu na Hrad. Hodnota
a zachování tohoto ikonického pohledu již v této době převážily
nad zamýšlenými velkými urbanistickými zásahy.

Nevnímáme řízenou asanaci jako přirozený vývoj, ale jako násilný akt. Přiměřená, a v širokém
plénu prodiskutovaná, zástavba nabízí možnost
kvalitnějšího prostředí při zachování ikonických pohledů. Pokud ale naše doba nedokáže
ani dostavět Staroměstskou radnici, nelze očekávat odvahu k dostavění Klárova. Návrhová
část této studie žádné budovy nenavrhuje.
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8.2

Zásadním problémem předložené studie je tak kapitola 6. „Moduly“. Zde navrhované nové hmotové vstupy a další nové prvky
či výrazné architektonické úpravy terénu jsou nepřijatelné. Jedná
se o nové objekty v prostoru hlavní parkové plochy Klárova, parku
pod Starými zámeckými schody, v prostoru jižně od Mánesova
mostu, o nové prvky lávek pro pěší pod Kosárkovým nábřežím
či schodiště na břehu řeky proti ulici U Železné lávky (variantně
navrženo nové výrazné tvarování břehu). Jako jedinou možností
pro případné další rozpracování těchto ploch je varianta ponechání stávajícího stavu s řešením podoby jednotlivých technických
prvků a přiměřeným návrhem úprav vegetace bez výrazných
„modelačních“ změn terénu (především v pobřežních částech)
a bez nové výstavby.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území.

8.3

Případné umístění výtahu z metra Malostranská při západní
hraně parkové plochy pod Starými zámeckými schody je třeba
prověřit variantně. Nesouhlasíme se zřízením nového sjezdu jako
pokračování do prostoru jižně od Mánesova mostu zhruba v linii
ulice Kosárkovo nábřeží. Navržené změny v předpolí tohoto dosud
přírodního břehu Vltavy včetně navrhované výstavby nejsou

Součást modulů. Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní kapitoly, aby nebránily
potřebným změnám v území. Jsou především
podkladem k diskusi o budoucím směřování
území.

přijatelné.
8.4

Zřízení podzemního parkoviště v prostoru Klárova je pohledu
NPÚ citlivou záležitostí, jejíž realizovatelnost je závislá na definici kapacity parkoviště, podoby vjezdových objektů a dalších
návazných prvků. Zároveň je třeba respektovat cennou archeologickou lokalitu v jižní části prostoru. NPÚ nesouhlasí s výstavbou
sdruženého objektu vstupu do metra a vjezdu do garáží.

Moduly byly záměrně vyčleněny do zvláštní
kapitoly, aby nebránily potřebným změnám
v území. Jsou především podkladem k diskusi
o budoucím směřování území. Vstup do metra
studie nenavrhuje.

8.5

Návrhy řešení, které studie přináší pro hlavní část řešeného
území, lze přivítat. Je možné konstatovat, že ve své většině
představují posun v uvažování o daném prostoru a jsou kvalitním
základem pro projednávání konkrétních zásahů a nových prvků
v dalších projekčních stupních. Vítáme především návrh na celkové „vyčištění“ prostoru od velmi různorodých a často již dožilých prvků městského mobiliáře a nejrůznějších prvků technické
povahy. Návrhy těchto prvků je třeba projednat v rámci přípravy
dalších stupňů projektové dokumentace.

Děkujeme. Bude projednáno.

8.6

Předložené řešení dopravní situace prostoru Klárova lze z pohledu památkové péče vesměs přivítat. Navržené řešení tramvajových zastávek v sousedství výstupu z metra v podobě zastávek
vídeňského typu lze akceptovat. Je třeba, aby zůstalo alespoň
minimální výškové rozlišení zvýšené vozovky a chodníku. Jako
nevhodné se jeví tvarování vyústění ulice U Bruských kasáren do
ulice Pod Bruskou. Zcela nepřijatelné je pak navržené zúžení odbočky do Valdštejnské ulice a její oddělení od ulice Pod Bruskou
nájezdovým prahem. Požadujeme toto řešení vypustit a spojení
obou ulic nechat bez tohoto přerušení. Variantně je pak třeba prověřit rozšíření chodníku vedoucího podél parku u Starých zámeckých schodů a nové tvarování mezi chodníkem a tímto parkem.
Obdobně je třeba prověřit rozšíření prostoru parkovacích stání na
rozmezí ulice U železné lávky a hlavní parkové plochy na Klárově.

Rozlišení výškové úrovně u refýží tramvajové
zastávky Malostranská zůstane cca 2 cm.
Výjez z ulice U Bruských Kasáren byl upraven.
Vjezd do Valdštejnské upraven bez zvýšení
vozovky a s obrubníky výšky 8 cm. Zúžení
vozovky na 5,5 m, aby v případě výstavby
podzemních garáží na Klárově mohlo být
parkování na jižní straně Valdštenské ulice
nahrazeno chodníkem. Varianty přechodu mezi
chodníkem a parkem pod Starými zámeckými schody jsou součástí Modulu E. Parkování
v ulici U Železné lávky bylo přeřešeno, k rozšíření prostoru pro parkování nedochází. Naopak,
dopravní prostor se zúžil o cca 1 m.
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Materiály navržené pro zadláždění vozovky i chodníků vycházejí
z tradičních materiálů pražských dlažeb. Konkrétní materiály
a vzory pokládky dlažeb budou konzultovány v dalších stupních
projektové dokumentace. Obdobně bude postupováno při řešení
obnovy vegetace celého řešeného území.

Souhlasíme.

Úřad vlády

9.1

Bod F. Nábřeží Edvarda Beneše (str. 130-137) – při převedení automobilové dopravy na koleje by vozidla, která vjíždějí a vyjíždějí
z ÚV ČR, mohla zkomplikovat dopravu v ulici.

Upraveno.

9.2

Jako silně problematický se však především jeví záměr umožnit
Parkování zrušeno.
parkování vozidel v ulici Nábřeží Edvarda Beneše, a to dokonce
po obou stranách komunikace. Z důvodu možné potenciální anonymizace zaparkovaných vozidel a nemožnosti jejich okamžité
identifikace je jakékoliv parkování v této ulici optikou vyhodnocení bezpečnostních rizik neakceptovatelné.

9.3

Úřad vlády považuje jako bezpečnostně nevhodné i plánované
posunutí přechodu vedoucího aktuálně od ÚV ČR ke státnímu
zastupitelství (str. 133). Návrh počítá se značným přiblížením
přechodu ke křižovatce ulic Nábřeží Ed. Beneše a U Bruských
kasáren. V případě souběhu vjezdu více jak dvou vozidel (při
příjezdu dochází k bezpečnostní kontrole) do areálu ÚV ČR může
potenciálně vzniknout menší "kolona" a zastavená vozidla budou
nebezpečně zasahovat do přechodu pro chodce.

9.4

Modul A - Kosárkovo nábřeží (str. 182-187) – realizace definované- Stávající režim jednosměrné ulice a vyhrazeho návrhu je přijatelná pouze v případě zachování stávajícího reži- ného parkování zůstává. Ponechaný průjezdný
mu pro vozidla v jednom směru v režii ÚV ČR a OS PČR. K tomuto profil 3,5 m plně vyhovuje požadavkům IZS.
návrhu je nutno zmínit občasné uzavírky celé ulice Kosárkovo
nábřeží z důvodu snížení bezpečnostních rizik při specifických
akcích vyplývajících z činnosti ÚV ČR. Tyto uzavírky provádí Policie ČR. Zároveň je třeba upozornit na možnou problematičnost
realizace definovaného návrhu z pohledu zajištění průjezdnosti
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.

9.5

Bod E. Bastion (str. 126-129) – diskutované řešení jednoduché
cesty typu lávek podél bastionu s nástupem do Letenských sadů
je v představované podobě akceptovatelné.

Děkujeme.

10

Odbor územního rozvoje Praha 1

—

11

Odbor dopravy Praha 1

Přechod posunut východním směrem tak, aby
za přechodem bylo místo na dvě auta čekající
na vjezd do Úřadu vlády.

11.1

Výškový rozdíl mezi zvýšenými vozovkami a nástupišti tramvají
a chodníky musí být min. 3 cm. Pokud to výškové poměry dovolí,
preferujeme výškový rozdíl do 8 cm.

Celková koncepce příčné prostupnosti tramvajové zastávky je navržena i s ohledem na
vozíčkáře, kteří požadují maximální hranu 2
cm, které také navrhujeme. Případné úpravy
budou možné v dalších stupních projektové
dokumentace.

11.2

Umístění začátku tramvajového nástupiště ve směru od nábř.
Edvarda Beneše k ulici Letenská musí umožnit objíždění autobusu linky 194 vozidly IAD v okamžiku, kdy je autobus v zastávce.

Upraveno.

11.3

Doplnění telematických naváděcích tabulí do prostoru a do širšího prostoru Klárova tak, aby řidiči měli informace o výhodnosti

Bude řešeno v podrobnějších stupních projektové dokumentace.

cesty od S k J s využitím TKB.
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11.4

Jiné řešení parkovacích míst u obytného domu u Opyše tak, aby
nebyl snížen jejich stávající počet.

Proti parkovacím stáním před domem č.p. 147
se vyslovila Prezidentská kancelář, parkoviště
v zatáčce Chotkovy ulice vyloučila jak paní
náměstkyně Kolínská, tak IPR Praha. Parkovací stání jsou nahrazena v ulici U Bruských
kasáren.

11.5

Jednoznačně požadujeme zahrnutí HG pod parkem Klárov do
dalších stupňů přípravy.

Návrh možného řešení je součástí Modulu C.

12

Odbor životního prostředí Praha 1

12.1

Vyjadřovat se k novým sadovým úpravám a výsadbám stromů je
v této fázi velmi obtížné. Studie například předpokládá výsadbu 7 nových stromů v nově vznikém chodníku na roku Klárova
a Letenské, ale v tomto místě je velké množství inženýrských
sítí. Studie předpokládá poměrně rozsáhlé kácení dřevin a je
otázkou, zda nově navržené výsadby bude možné realizovat bez
rozsáhlých přeložek inženýrských sítí. Kácení stávajících stromů,
které nebude možno nahradit novými, je tedy z hlediska zájmpů
ochrany přírody nevhodné.

Nové výsadby stromů respektují vedení inženýrských sítí; vzniká-li někde nutnost přeložky,
investor bude o uvedeném informován.

12.2

Se závěrem, že nedostatkem parku pod Starými zámeckými
schody (parčík U holubičky) je zelená bariéra do ulice Klárov,
nesouhlasíme. Naopak zelená bariéra vysokých keřů a stromů
zpříjemňuje pobyt v parku a jednoznačně by měla být zachována.
Pokud by se s ohledem na velký pěší provoz mezi schody a stanicí Malostranská musel rozšířit přilehlý chodník a stávající keře
tvořící bariéru vykácet, navrhujeme, aby zde ve větším odstupuod
ulice Klárov byla zbudována nová stejně nepropustná a neprůchodná zelená bariéra. Sami ve studii konstatujete jak velký
provoz je na tomto komunikačním uzlu a je tedy nepochopitelné
jednu z mála zelených ploch otvírat do této hlučné a velmi vytížené komunikace.

Zelená bariéra v parku U holubičky má dvě
stránky: na jednu stránku opticky cloní od
křižovatky, na druhou stranu vytváří bariéru;
akusticky má však tento pás zeleně minimální
účinek. Preferujeme variantu otevření parčíku,
kdy je z ulice vizuální kontrola plochy, byť samotný parčík bude mít odlišný/klidný charakter oproti ulici.

12.3

V jižní části parku Klárov je navrženo zmenšení zelené plochy na
úkor zbudování příčného parkoviště a to proto, že protější chodník (kde se nyní parkuje) má být rozšířen. Z vlastních zkušeností
víme, že tato trasa není hojně využívána a rozšiřování chodníku
zde je tedy zbytečné. Procházka podél plotu Strakovy vily nikoho
neláká a všichni směřují napříč parkem k Hradu.

Vysazená plocha chodníku je přípravou na
možné pozvolnější vysvahování směrem
k řece, jak je naznačeno v modulu B. V případě
vybudování podzemního parkoviště počítáme
se zrušením těchto parkovacích míst.Dnešní
využití a hlavní trasy se po stavebních úpravách velmi pravděpodobně změní.

12.4

Jakákoli zástavba parku Klárov je z hlediska ochrany přírody
a krajiny nepřípustná. Historické souvislosti vzniku parku jsou
v tomto případě irelevantní. V současnosti je potřeba tento zelený
volný prostor v co největší míře ochránit a zvažovat jeho kvalitnější ozelenění.

V případě parku Klárov konstatujeme, že historicky se jednalo o zastavěnou plochu. Vnímáme, že je třeba pro tuto plochu nalézt smysluplné stávající využití, které bude nepochybně
vegetaci obsahovat.

13
13.1

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
DPP vítá aktivitu IPR hl. m. Prahy směřující ke zlepšením v lokalitě Klárov, která je nejen veřejným prostranstvím, ale také
významným přestupním uzlem mezi metrem a tramvajovou
dopravou s nedostatečnou dimenzí tramvajových zastávek
v současném stavu. Považujeme za jednoznačný přínos studie
rozšíření nástupních ostrůvků v ulici Klárov a zlepšení geometrie
tramvajové trati.

A69 děkuje!
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13.2

Návrh v některých aspektech zjevně předjímá významné snížení Bude součástí dalších stupňů projektové dokuintenzit individuální automobilové dopravy (IAD) v lokalitě, ze
mentace.
studie však není zřejmé, jak bude tento efekt dosažen a jaké bude
mít aspekty na další komunikační síť. Požadujeme doložit odůvodnění tohoto předpokladu a kartogramy intenzit IAD v širším
kontextu obou břehů Vltavy v centru města, neboť úbytek intenzity na Klárově může znamenat navýšení intenzity např. v Křížovnické ulici, což je zcela nežádoucí z hlediska plynulosti MHD.

13.3

Text studie na str. 90 a str. 92 není v českém jazyce, k jeho obsahu se tedy nevyjadřujeme.

Opraveno.

13.4

Upozorňujeme, že úvahy o severním vestibulu stanice Malostranská (str. 54) jsou naprosto nereálné. Zřízení druhého vestibulu
není obsaženo v platném územním plánu ani v návrhu Metropolitního plánu a zejména je kolizní s technologickým uspořádáním
stanice. Dále je třeba vnímat, že hypotetická poloha severního
vestibulu by se nenacházela ve studií uvažované poloze, ale
až severně od ulice Na Opyši. Bezbariérový přístup do stanice
Malostranská je komplikovaným úkolem, jehož řešení má DPP
v plánu prověřit.

Jedná se o drobné nepochopení. Nebyl myšlen nový vestibul, ale pouze výtah (nebo dva,
podle kapacitního posouzení), který by zajistil
bezbariérový přístup do stanice. Poloha výtahu
musí být koordinovaná s koncepční studií na
park pod Starými zámeckými schody.

13.5

Ve studii je rozpor v otázce způsobu oddělení tramvajové trati od Upraveno. Na žádost IPR Praha jsou všude
jízdních pruhů v ulici Klárov severně od křižovatky s nábřežím
podélné dělící prahy.
Edvarda Beneše. Text na str. 104 uvádí oddělení mírným zvýšením a zkoseným obrubníkem, na str. 162 pak podélné dělící prahy.
Požadujeme oddělení tramvajového pásu od ostatní dopravy ať již
zřízením podélných dělících prahů (oddělovacích tvarovek) nebo
naklopených obrubníků v maximálním možném rozsahu.

13.6

Požadujeme výše uváděné oddělení tramvajového pásu také mezi
Mánesovým mostem a křižovatkou s ulicí Klárov.

Upraveno.

13.7

Vložení dělícího ostrůvku na vyústění nábřeží Edvarda Beneše
zlepšuje situaci pro pěší a zároveň usměrňuje vozidla do jedné
přesně definované stopy. Neumožňuje však levé odbočení ve
směru k Letenské ulici. Upravte (zmenšete tento ostrůvek tak
aby vozidla mohla tímto prostorem projíždět již vedle odbočující
tramvaje a zároveň jim bylo umožněno odbočení do vozovky za
tramvajový ostrůvek.

Upraveno.

13.8

Převedení automobilové dopravy na tramvajovou trať na nábřeží Edvarda Beneše v celém úseku U Bruských kasáren - Klárov
v uvedeném směru je z hlediska provozu tramvají nevhodné, protože bude řidiče přijíždějící od Čechova mostu inspirovat k jízdě
již před křižovatkou s ulicí U Bruských kasáren po tramvajové
trati. Proto doporučujeme zrušit navržená parkovací stání a IAD
fyzicky oddělit od tramvajové trati, v případě nutnosti mírně posunout tramvajovou trať na jih a zastávku řešit jiným způsobem.
Pro naplnění požadavků na plynulost a bezbariérovost tramvajové
dopravy považujeme za optimální řešení pomocí zastávky vídeňského typu.

Do oblouku nábřeží Edvarda Beneše před křižovatku s ulicí U Bruských kasáren jsme vložili
podélný práh, abychom zabránili řidičům vjíždět na koleje. Tramvajová zastávka vídeňského
typu zde není možná kvůli nedostatku místa.
Z těchto důvodů jsme zachovali automobilovou
dopravu na tramvajové trati v celém úseku od
křižovatky U Bruských kasáren po Klárov.
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Upozorňujeme, že zřízení zátkové zastávky pro linku BUS č. 194
na výjezdu z křižovatky Klárov - nábřeží Edvarda Beneše způsobí
při jízdě dvou a více vozidel za autobusem ve směru od nábřeží
Edvarda Beneše zablokování průjezdu na tramvajové trati. Doporučujeme posun zastávky vpřed ve směru jízdy.

Upraveno.

13.10 Nově navržené stromy v prostoru rozšířené zastávky tramvají ve
směru do centra jsou zjevně v kolizi s kabelovodem společnosti
CETIN. Případnou investici na provedení přeložky kabelovodu
nebude zajišťovat DPP.

Prověřeno, strom není v konfliktu s kabelovodem.

13.11 Stromy nesmí zasahovat svou korunou do průjezdného průřezu
Upraveno. Detaily budou řešeny v následujících
TRAM, rabátka stromů svým okrajem na přilehlé straně k odbastupních projektové dokumentace.
vovací hraně nesmí být blíže než 2,00 m. U nově navržených
stromů rovněž požadujeme dodržení normové vzdálenosti strom –
kabelová trasa, nebo zajištění zamezení prorůstání kořenového
systému do kabelové trasy.
13.12 Navržené řešení vyvolá významné zásahy do technických zaříze- Bude řešeno v dalších stupních projektové
ní DP-JDCT, které je nutno v dalším stupni konkrétně rozpracovat dokumentace.
dle požadavků DP a v případě vyvolaných nákladů také stanovit
plánovaný mechanismus jejich financování.
13.13 Z pohledu technických aspektů upozorňujeme, že předložená
dokumentace obsahuje v textové části nepřesné (zavádějící)
formulace:
strana 46: zmiňována napínací lana trolejového vedení - nepřesná
formulace - jedná se o převěsy.
strana 62: odstavec kabely: uváděn soupis kabelů PRE, VO, ale
i železniční kabely - špatná formulace - jedná se o dráhové kabely
DP-JDCT. Zmiňuje se o rušení TS - nevíme, o jakou akci se jedná.
strana 174: v rámci úprav povrchů je zde navrženo v místech
nových parkovacích míst uložení stávajících kabelů do chrániček
bez přeložek. Předpokládáme, že terén se bude v těchto místech
snižovat, tj. stávající normové krytí 35 cm se sníží. Požadujeme
dodržení krytí pod komunikací minimálně 1,0 m.
14

Převěsy: upraveno.
Železniční kabely: upraveno.
Míněna přestavovaná Zengerova trafostanice.
Krytí: bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

ROPID

14.1

Požadujeme zajistit maximální podmínky pro plynulý průjezd
tramvají, tedy zejména výrazným oddělením tramvajového tělesa
od ostatní dopravy.

Doplněny podélné prahy.

14.2

Pro minibusovou linku 194 považujeme za důležité zajistit
Zřízena manipulační zastávka v horní části ulipodmínky pro kvalitní přestupní vazbu s tramvajovými linkami
ce U Bruských kasáren. Zastávka ve směru od
(ideální stav ve společných zastávkách je obtížně dosažitelný
centra posunuta na sever ulice U Železné lávky.
s ohledem na intenzitu provozu a poměry na odjezdech ze zastávek) a pro dorovnání mezi protisměrnými spoji (minimalizace
přenášení zpoždění, které je s ohledem na trasu linky historickým
centrem obtížné zapracovat do jízdních dob). Proto požadujeme
zřídit manipulační zastávku v ulici U Bruských kasáren (např.
místo navrženého parkovacího místa za připojením „horního
parkoviště“ Předsednictva vlády) a zastávky Malostranská umístit obousměrně v jízdním pruhu na úrovni tramvajové zastávky
v minimalizované podobě stavebního řešení.

| 363

Instituce/Připomínka

Vypořádání

14.3

Zastávky v jízdním pruhu požadujeme označovat jinak, než poUpraveno. Konkrétní podoba bude řešena domocí dopravní značky V11a, aby nedocházelo k záměně dopravní- hromady s detailním návrhem dlažby v dalších
ho značení.
stupních projektové dokumentace.

14.4

Požadujeme, aby tramvajové zastávky umožňovaly provoz náhradní autobusové dopravy při výlukách tramvají (např. výška
nástupní hrany max. 20 cm).

Upraveno.

14.5

Požadujeme projednat či předložit další stupně projektové přípravy.

Projednáme.

15

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

15.1

Ke zvážení je posun přechodu pro chodce v ulici Valdštejnská
blíže ke křižovatce s ulicí Klárov z důvodu napřímení přirozené
pěší linie

15.2

Umístění nenormového neřízeného přechodu na Mánesově mostě Změněno na místo pro přecházení.
(navíc v místě navrhovaného zprůchodnění pod mostem) považujeme za nepříliš vhodné

15.3

V křižovatce Klárov – Letenská předpokládáme, že přechod přes
Přechod byl změněn na řízený, stopčára posuseverní vjezdové rameno bude i nadále součástí řízené křižovatky. nuta před přechod i ponechána v původní poloProto na vjezdu od severu (z ulice Klárov) musí být přechod pro
ze (podobné řešení jako na Palackého náměstí).
chodce umístěn až za stopčárou ve směru jízdy.

15.4

V křižovatce Klárov – nábř. E. Beneše budou vozidla odbočující
vlevo z nábř. E. Beneše při dávání přednosti stát na tramvajové
koleji ve směru od Chotkovy do nábř. E. Beneše. Doporučujeme zvážit vedení této koleje jižně od dělicího ostrůvku. Druhý
přechod pro chodce přes nábř. E. Beneše u tramvajové zastávky
považujeme za nadbytečný.

15.5

Žádáme o rozšíření řešeného území v ulici nábřeží Edvarda Bene- Rozšířeno.
še až k ulici U Plovárny, aby byl jednotně řešen celý prostor před
Strakovou akademií.

15.6

V případě výsadby nové zeleně prosíme brát zřetel na polohu
inženýrských sítí.

Stromy jsou navrženy tak, že nevyvolávají
přeložky. Pouze stromy před Klárovým ústavem
ve variantě II vyžadují přeložky kabelů nízkého
napětí.

15.7

Skladba vozovek a chodníků bude konzultována s laboratoří TSK
a Oblastní správou.

Souhlasíme.

15.8

Návrh vzorů dlažeb žádáme projednat a odsouhlasit s NPU a OPP
MHMP.

Projednáme.

15.9

Další stupeň projektové dokumentace předložte do svodné komise k vyjádření.

Předložíme.

16

Přechod posunut do prostřed pěší plochy.

Ostrůvek upraven tak, aby odbočující vlevo
jezdili jižně od ostrůvku. Přechod u občasných
tramvajových zastávek byl změněn na místo
pro přecházení.

Povodí Vltavy, s. p.

16.1

Změny nezasahují do břehových pozemků ani se netýkají plánovaného tunýlku pro cyklostezku pod Mánesovým mostem.
Z těchto důvodů k návrhu nemáme připomínky.

Bereme na vědomí (Týká se návrhové části.)

16.2

S návrhy (modulů) nemáme zásadní problémy, jediné co předpokládáme že by neprošlo je navrhované molo.

Bude projednáno v dalších stupních projektové
dokumentace.

16.3

Dále je pro nás zásadní dodržení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Bude prověřeno v dalších stupních projektové
a o změně některých zákonů (vodní zákon) § 67 a to především
dokumentace.
aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů.
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16.4

Instituce/Připomínka

Vypořádání

Dále je důležité aby veškeré stavební konstrukce jako jsou schody, lavičky a jiné byly v zákrytu s okolním břehem, a to tak, aby
nezasahovaly do průtočného profilu a dokázaly odolávat průchodu velkých vod.

Takto bylo navrhováno. Detailní řešení bude
předmětem dalších stupňů projektové dokumentace

17

Policie ČR

17.1

V rámci studie proveditelnosti nebyly předloženy vlečné křivky
a rozhledové poměry upravovaných připojeni pozemních komunikaci, které mohou mít zásadní vliv na stavební úpravy.

Vlečné křivky jsou součástí hrubopisu studie
v části Doprava na str. 163. Rozhledové poměry
budou součástí dalších stupňů dokumentace.

17.2

Upozorňujeme na možné zhoršeni plynulosti dopravy v širší oblasti kolem SSZ 1.156 Letenská — Klárov vlivem zvýšené vozovky,
posunu příčných čar souvislých a navýšením vyklizovacích časů.

Bude prověřeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

17.3

Navrhované úpravy dopravního prostoru, v rámci koncepční
studie a studie proveditelnosti vymezené oblasti Klárova, musí
respektovat stávající platné právní předpisy, aby s ni bylo možno
dále pracovat. V rozporu jsou např.:
– nově navržené nesignalizované přechody pro chodce v těsně
blízkosti SSZ 1.156 Letenská — Klárov.

Upraveno.

17.4

– nový nesignalizovaný cca 10 m dlouhý přechod pro chodce přes Přechod změněn na místo pro přecházení.
tramvajové těleso bez vyčkávacích prostorů na začátku Mánesova
mostu, viz ČSN 73 6110-Z1, projektovaní místních komunikaci.

17.5

– rekonstruovaný cca 11 m dlouhý přechod pro chodce přes tramvajové těleso v ul. Pod Bruskou, viz ČSN 73 611 0-ZI.

Doplněn ostrůvek.

17.6

– návrh kolmého parkování v ul. U Železné lávky, viz ČSN 73 6056
odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Návrh v hrubopisu odpovídal normě. V čistopisu změněn na oboustranná podélná stání.

18
18.1
19
19.1

20

Hasičský záchranný sbor
Jedná se o dokumentaci stavby, u které (HZS) není dotčeným
orgánem na úseku požární ochrany.

Bereme na vědomí.

SONS
Jsme žel jen spolek nevidomých, proto nemůžeme dát žádné vyBereme na vědomí.
jádření (ani to graficky zkontrolovat), nemáme na to ani opravnění
ze zákona.
Pražská organizace vozíčkářů

20.1

Nástupní hrany tramvajových i autobusových zastávek musí respektovat platnou legislativu, týká se zejména její výšky (240 mm
u tramvajové zastávky — vychází z používaného vozového parku,
200 mm u autobusové zastávky)

Ponecháno 200 mm i u tramvajových zastávek, aby mohly být používány i pro zastavení
autobusů.

20.2

Návrh počítá se zrušením vyhrazených parkovacích stání pro
Upraveno.
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. v ulici
Kosárkovo nábřeží). Požadujeme, aby návrh počítal se zřízením
minimálně stejného počtu nových míst dopředu z důvodu jiných
požadavků na tato stání, než v případě běžných stání. Zejména
jde o větší rozměry (I v případě podélného parkovaní musí byt šířka takového stání 3,5 m) a přímou vazbu (nájezd) na chodník bez
nutnosti pohybu po silnici. Doporučujeme stání umístit v ulici
U Železné lávky co nejblíže k uzlu tramvajových zastávek.

20.3

Žádáme o maximální možné provedeni dlažby z hlediska rovinatosti a šířky spár.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Instituce/Připomínka

Vypořádání

20.4

Upozorňujeme na uživatelsky nebezpečné situace, ke kterým
v návrhu dochází u přechodů pro chodce, vedoucích současně
přes jízdní pruhy pro automobily a tramvajové těleso. Takový přechod by měl být opatřen světelnou signalizaci nebo místem pro
vyčkávaní, než přejede tramvaj, která na rozdíl od automobilu, má
na přechodu přednost (mimo jízdní pruh pro automobily).

Doplněn ostrůvek.

20.5

Hmatové úpravy, včetně úprav u tramvajových zastávek (varovný
pas v místě, kde chodník a pojížděnou plochu pro automobily
neodděluje dostatečně vysoký obrubník, pouze sloupky), doporučujeme konzultovat s organizaci SONS.

Bude konzultováno v dalších stupních projektové dokumentace.

21

PVK

21.1

V dotčeném území se nacházejí vodovody/kanalizace, které jsou
na hranici své životnosti, proto navrhované úpravy bude nutné
koordinovat s případnou obnovou vodovodních řadů/stok v dané
lokalitě. V této záležitosti se obraťte na správce vodohospodářského majetku hl.m. Prahy - Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS - Žatecká 2, Praha 1).

Kontaktovali jsme. Navrhujeme některé přeložky páteřních řadů, viz oddíl 5.4 Technická
infrastruktura. Prostorová, časová i investiční
koordinace bude naprosto klíčová.

21.2

Stávající vodovody / kanalizace (vč. objektů na kanalizaci) musí
zůstat veřejně přístupné a při umísťování případných nových objektů je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v platném znění.

Plníme s ohledem na měřítko studie.

21.3

Při výsadbě stromů bude respektován čl. 4. 1. 7, čl. 5. 2. 7 ČSN
73 6005 a „Dohoda o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání
inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze“ uzavřenou
mezi MHMP - PVS - PVK.

Plníme s ohledem na měřítko studie.

22

PREdi

22.1

Respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti,
které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat
trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

22.2

Při souběhu a křížení s podzemním vedením provozovaným PRE- Respektujeme s ohledem na měřítko studie.
di nutno respektovat příslušné platné normy a 8 předpisy, zvláště
ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“ a ČSN 33 2000-5-52 „Stavba vedení“.

22.3

Respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního Respektujeme s ohledem na měřítko studie.
objektu (regulační čáry), která je dána ČSN 73 i 60 05 a má být
alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým
kabelům a kabelům dispečerského § řízení energetiky a nelze
jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení.
U našeho silnoproudého 8 venkovního vedení nesmí být narušena
stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění.

22.4

Uložení podzemních vedení na nově vzniklém přejezdu do půlených kabelových trub AROT.cz, nebo do kabelových betonových
žlabů pro mechanickou ochranu kabelů.
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Respektujeme s ohledem na měřítko studie.
Případně navrhujeme technická opatření k zabránění poškození nebo přeložky sítí.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

Instituce/Připomínka

Vypořádání

22.5

V případě, že v rámci této akce je nutné provést přeložení energetického zařízení PREdi, projedná projektant stavby tyto přeložky se skupinou Síť VN/NN, Svornosti 19a, Praha 5 - Smíchov
s příslušným oblastním technikem. Konzultační den středa
8 - 12, 13 - 15 hod. Přeložka bude v souladu s § 47 zákonem č.
458/2000 Sb. zajišťována naší společností na náklad toho, kdo ji
vyvolal. Vlastnictví zařízení se po realizaci nezmění. Na základě
písemné žádosti investora a pravomocného územního rozhodnutí
(stavebního povolení), ve kterém bude zahrnuta i tato přeložka,
bude pracovníky PREdi zpracován technicko-ekonomický návrh
stavby. Po obdržení písemného oznámení vyvolavatele, že záměr
bude realizován, bude mezi stranami uzavřena, výlučně v písemné formě, „Smlouva o přeložce“, kterou budou sjednány všechny
vzájemné vztahy a součinnosti.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

22.6

Revizi zakreslených tras nebo jejich zákres neprovádíme. Za
Bude řešeno v dalších stupních projektové
správnost a úplnost zákresu odpovídá příslušný projektant, jemuž dokumentace.
jsou veškeré podklady (včetně sdělovacích dálkových kabelů)
k dispozici na pracovišti PREdi, Svornosti 19a, Praha 5-Smíchov.
Návštěvní dny pondělí, středa 8,00-15,00 hod. a úterý 8,00-12 hod.

22.7

Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení našich kabelových tras. V případě, že činností investora akce dojde k narušení
zařízení PREdi, nebo k jeho poruše, je investor povinen neprodleně odstranit příčiny takového stavu a uhradit veškeré náklady
vzniklé PREdi v souvislosti s likvidací poruchy a jejich následků
v síti a u postižených odběratelů.

22.8

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační
Bude získán.
soustavy PREdistribuce, a. s. je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací. Ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením stavby. Návštěvní hodiny: Po a St 8:00-15:00,
ůt 8:00-12:00, čt - po tel. objednání (26705 2169/2353). K udělení
souhlasu je nezbytné předložit platné stanovisko PREdistribuce
v rámci vydaného vyjádření včetně koordinační situace a vyplněný formulář Oznámení o zahájení výkopových prací v ochranném
pásmu kabelového vedení. Podrobnější informace včetně formuláře ke stažení jsou dostupné na www.predistribuce.cz

22.9

Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyBude řešeno při provádění.
zván ke kontrole uložení na e-mail: inspektori@predistribuce.cz.
nebo na tel. : 26705 8515. Pokud toto organizace provádějící zemní
práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy
právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí
být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely uloženy v pískovém lóži a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

22.10 V případě požadavku na připojení do rozvodné sítě předložte
situační plánek s umístěním připojovaného objektu a na příslušném tiskopisu výši požadovaného instalovaného a soudobého
příkonu v kW.

Bude řešeno při provádění.

Bude řešeno při připojování.
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23

Vypořádání

PPD

23.1

Projektová dokumentace bude zpracována rozsahem a obsahem
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění.

Koncepční studie není projektovou dokumentací. Projektová dokumentace bude odpovídat
zákonným požadavkům.

23.2

V koordinační situaci bude zakresleno stávající plynárenské
zařízení. Skutečné uložení plynárenského zařízení zjistíte elektronicky na internetových stránkách naší a. s. (https://e-portal.
ppdistribuce.cz) nebo po osobní návštěvě v oddělení technické
dokumentace Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, budova č. 19,
2. patro, č. dveří 333, návštěvní dny pondělí a středa 7:30 – 12:00,
13:00 – 15:00.

Součástí oddílu 5.4 Technická infrastruktura,
Návrh opatření.

23.3

Budou předloženy řezy křížení nově navržených a překládaných
inženýrských sítí vůči plynárenskému zařízení.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

23.4

V situaci požadujeme okótovat vzdálenost nově vysazovaných
stromů vůči plynárenskému zařízení, které budou vzdáleny min.
2,5m od stěny plynárenského zařízení, v případě použití technického opatření 1,5m od stěny plynárenského zařízení.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace. V návrhu splněno.

23.5

Dále budou v situaci okótovány vzdálenosti nově budovaných

Bude řešeno v dalších stupních projektové

objektů (např. lavičky, podzemní kontejnery, vodní prvky, sloupy
a stožáry, sloupky proti parkování, zábradlí, atd.) vůči plynárenskému zařízení vždy od nejbližší hrany budovaného objektu ke
stěně plynárenského zařízení, přičemž budou dodrženy nejmenší
dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí dle
ČSN 73 6005 a ochranné pásmo plynárenského zařízení v souladu
se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

dokumentace.

23.6

V případě vyvolání přeložky plynárenského zařízení (např.
z důvodu kolize se stromy) požadujeme vypracovat samostatnou
projektovou dokumentaci, zpracovanou rozsahem a obsahem dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
a dle technického pokynu PPD A 111. Přeložku hradí investor.

Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

23.7

V dotčené lokalitě máme v zájmu před provedením nových povrchů provést obnovu plynárenského zařízení v oblasti předmostí
ve stávající trase (ul. U Železné lávky, Klárov, Pod Bruskou, Chotkova, Valdštejnská, Mánesův most). Za tímto účelem požadujeme
provést prostorovou a časovou koordinaci.
Realizace je naplánovaná nejdříve na rok 2020 - 2021.

Děkujeme za zprávu. Navrhujeme některé přeložky páteřních řadů, viz oddíl 5.4 Technická
infrastruktura. Prostorová, časová i investiční
koordinace bude naprosto klíčová.

24

Cetin

—

25

T-Mobile

—

26

Ministerstvo vnitra ČR

26.1
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Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
posoudila stavbu z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility s elektronickými (resp. radiokomunikačními) zařízeními
MV ČR. Plánovaná stavba se nachází v dostatečné vzdálenosti
od elektronických zařízení MV, jejich činnost nemůže negativně
ovlivnit, a proto vydáváme souhlasné stanovisko

Děkujeme.

Instituce/Připomínka

Vypořádání

27

Hospodářská komora Praha 1

27.1

Připomínky přišly pouze v grafické podobě. Shrnujeme: kvůli
Zapracováno do modulu E, alternativa 1.
hromadění turistů pod Starými zámeckými schody vytvořit přímé
propojení do přilehlého parku proražením parapetní zdi a vybudováním schodiště. Schodiště napojit přímou cestou ke stanici
metra Malostranská.

27.2

Vybudování parkoviště na dnešní travnaté ploše v zatáčce Chotkovy ulice přístupné z ulice Na Opyši.

Parkoviště v zatáčce Chotkovy ulice vyloučila
jak paní náměstkyně Kolínská, tak IPR Praha.
Parkovací stání, která jsou dnes před domem
č.p. 147 jsou nahrazena v ulici U Bruských
kasáren.
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Varianta II
Varianta II vznikla z jednání mezi A69 jako zpracovatelem, IPR
Praha jako zadavatelem a Dopravním podnikem, na kterém se
ukázalo, že některé zásadní připomínky, které se týkají především chodců a cyklistů, je mnohem jednodušší řešit variantou
bez odbočování vlevo do Valdštejnské ulice, tedy variantou
s objezdem ulicí U Bruských kasáren. Proto bylo rozhodnuto,
že A69 vypracuje variantní řešení, do kterého zapracuje známé
připomínky a rozešle elektronicky k novému připomínkování.
Varianta II byla odeslána k připomínkování koncem června 2018.

Instituce/Připomínka
1

Vypořádání

IPR Praha

1.1

Souhlasíme s řešením varianty 2, kdy je doprava do Valdštejnské
z Klárova a doprava na Klárov od nábřeží Edvarda Beneše odkloněna do ulice U Bruských kasáren. Toto opatření je umožněno
světelnou závorou. Opatření konvenuje s celoměstskou koncepcí
a politickou podporou omezit vjezd IAD na Malou stranu. Nadále
však vidíme úskalí ve vyšším zatížení křižovatky ulic U Bruských
kasáren a nábřeží Edvarda Beneše, které může být napadnuto
Úřadem Vlády ČR z hlediska bezpečnosti. Další úskalí vidíme
v nedostatečném řešení křižovatky ulic U Bruských kasáren
a Chotkova s cílem snížit nehodovost. Výhody varianty 2 však dle
našeho názoru převažují nad nevýhodami.

Úřad vlády proti vyššímu zatížení nábřeží E.
Beneše a ulice U Bruských kasáren nic nenamítá. Nehodovost na křižovatce U Bruských
kasáren x Chotkova bude snížena mimo jiné
vložením cyklopruhu, který jde příčně přes nejčastější nehodový pohyb při odbočení vpravo
z ulice U Bruských kasáren.

1.2

Náměstkyně Kolínská ve svých původních připomínkách apelovala na připojení apendixu ulice Pod Bruskou pod Chotkovými
sady k řešenému území z důvodu jeho četného užívání pěšími.
Doporučujeme tuto část až k tzv. Myší díře do území zapojit, byť
bude zřejmě málo věcí, které se tam dají zlepšit (učesat parkování, sdílený prostor – jedna úroveň chodníku a vozovky, režim pěší
zóny). Není to klíčové.

Zahrnuto do návrhové části. Obytnou zénu
navrhujeme vymezit už od křižovatky s Chotkovou ulicí. Vymezujeme parkovací stání, celý
povrch ulice srovnáváme do jedné úrovně.

1.3

Na Křižovatce Letenská Klárov se na východní straně v návrhu
objevuje malý ostrůvek jehož funkci dostatečně nahradí vodorovné dopravní značení – vodící pruh etc. Prosíme o jeho eliminování.

Upraveno.
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Instituce/Připomínka

Vypořádání

1.4

Na závěr dotaz, zda předložení varianty 2 znamená, že varianta
1 je ponechána zcela bez úprav. Bylo by totiž dobré, aby byly obě
varianty životaschopné tj. v maximální možné míře odpovídaly
připomínkám z prvního kola. Je to důležité i z toho důvodu, že
varianta 2 je poměrně radikální a určitě bude mít řadu odpůrců.
Tj. prosíme o zapracování dílčích připomínek dotčených subjektů i do varianty 1 (ne omezení vjezdu do Valdštejnské a nábřeží
Edvarda Beneše)

Všechny připomínky byly zapracovány i do
varianty I.

1.5

Žádáme o vyloučení nově navrženého parkoviště za hradbou
u Opyše. Náhradou je možné umístit 3 kolmá parkovací stání při
ústí ulice na Opyši (na severní straně).

Parkoviště zrušeno. Dvě parkovací stání
severně od ulice Na Opyši budou sloužit jako
dočasná pro ostrahu Pražského hradu. Správa
Pražského hradu požaduje z bezpečnostních
důvodů vymísti všechna trvalá stání okolo
ulice Na Opyši.

1.6

Prosíme o doplnění celkové parkovací bilance.

Doplněno.

2

Náměstkyně Petra Kolínská

2.1

Kdy se počítá se s podjezdem Mánesova mostu? Před zhotovením
této studie či během ní? Po zprovoznění podjezdu se křižovatka
Letenská/Klárov pravděpodobně začne cyklisty částečně objíždět
ulicí U Železné lávky, což je možná třeba zohlednit.

Projekt podjezdu/podchodu pod Mánesovým
mostem je v mnohem pokročilejší fázi a je
proto pravděpodobné, že i realizace předběhne
realizaci úprav na Klárově. Celková situace
pěších i cyklistů se realizací podjezdu/podchodu výrazně zjednoduší a některá opatření již
nebudou potřeba.

2.2

Situace u odbočení do Valdštejnské: Nelze předpokládat, že spolu
s auty budou objíždět blok i cyklisti. Nutno počítat s jejich vjížděním do Valdštejnské z tramvajového pásu – nové rizikové místo.
Prověřovala se možnost vložit v této situaci přechod přes ulici
U Brusky jižně od Valdštejnské, přes který by se dalo cyklo zlegálnit (nebo i nechat ilegální, ale logicky užívané)? (https://mapy.
cz/s/2SjiY) (Předpokládám, že ano.)

Před Klárův ústav jsme vložili přechod pro
chodce integrovaný s přejezdem pro cyklisty.
Tím bude zajištěno i levé odbočení cyklistů do
Valdštejnské ulice.

2.3

Odpovídá ten kličkující cyklopruh u vjezdu do Valdštejnské normám? Myslím, že správnější (bezpečnější) by bylo jej vést šikmo
a nikoliv do oblouku.

Upraveno.

2.4

Předpokládáme, že cyklisti jezdí po asfaltu nebo hladké dlažbě.
To je asi k řešení v navazující fázi projektu.

Navržena je hladká kamenná dlažba. Detailněji bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

2.5

SSZ 1.156 Klárov–Letenská: Na všechna ramena doplnit prostory
pro cyklisty (V19)

Doplněno na východním a severním rameni.
Na jižním rameni z ulice U Lužického semináře
není stopčára a proto je nelogické tam dělat
prostor pro cyklisty, nehledě na velmi nízký
provoz v této ulici a výrazně historický charakter ulice. V západním rameni je stopčára na
kolejích, kde se prostor pro cyklisty nedělá.

2.6

SSZ 1.156 Klárov–Letenská: V navazujících stupních PD zvážit
řešení nepřímého odbočení cyklo z Mánesova mostu do ul. U Lužického semináře. Dle návrhu je příliš složité, ač rozhodně lepší,
než nic.

V signalizované křižovatce je cyklo odbočené
do ulice U Lužického semináře neprojednatelné.

2.7

SSZ 1.156 Klárov–Letenská: Místo pro přecházení na severním
rameni křižovatky přes tramvajovou trať neumožňuje průjezd
cyklistů - je potřeba dořešit.

Místo pro přecházení přes tramvajovou trať
zrušeno.
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2.8

SSZ 1.156 Klárov–Letenská: V Revoluční zvýšená vozovka hned za Zatím nikdo nevyloučil. Bude řešeno v dalších
signalizovanou křižovatkou nejde a tady ano?
stupních projektové dokumentace.

2.9

SSZ 1.156 Klárov–Letenská: Konkrétní řešení včetně dopravního
značení projednat s ODA MHMP.

Bude zevrubně projednáno v dalších stupních
projektové přípravy.

2.10

Klárov: V řazení před SSZ 1.156 od Mánesova mostu mít šiřku
JP min. 3,75 m s ochranným cyklopruhem, aby cyklisté mohli
předjet auta stojící v řazení. I jinde se park na Klárově zmenšuje
na úkor IAD a výrazně se posouvají obruby, tak zde by snad 50
cm nabyl problém.

Nezapracováno. Rozšířením o 75 cm by se
ještě více prodloužil již tak nadnormově dlouhý
přechod pro chodce. Zároveň není úplně účelné
rozšíření jen v úseku cca 40 m. Mánesův most
zřejmě v příštích letech nikdo rozšiřovat nebude.

2.11

Klárov: Skladebnost cyklopruhu v ul Klárov ZC neodpovídá TP 179 Odpovídá, stání má hloubku 2,25 m.
- vedle parkování je potřeba míst rozšířený bezpečnostní odstup.

2.12

Klárov: Nepřijatelné přerušení cyklopruhů v místě dělicích ostrův- Ponecháno v navržené podobě. U Kunsthalle
ků. Potřebná šířka JP min. 3,75 m se bez problémů vejde. Přilehlé není potřebný prostor pro rozšíření a obrubníchodníky jsou dostatečně široké, aby to nebyl žádný problém.
ky chodníků by měly být pokud možno rovné
a nevlnit se kvůli každému ostrůvku. Podobné
řešení viz TP 179 na zastávce vídeňského typu.

2.13

Klárov: Místa pro přecházení přes tramvajovou trať neumožňují ze zákona průjezd cyklistů – je potřeba dořešit, jak umožnit
cyklistům přejíždět tramvajové koleje. Buď tam v té cyklistické
části nemít nic, nebo tam mít samostatný cyklopřejezd (šel by
přimknutý?).

Místo pro přecházení přes tramvajovou trať
zrušeno.

2.14

Klárov: Umožnit cyklistům levé odbočení z nábřeží Ed. Beneše
směrem k vestibulu metra a ul. U Lužického semináře (vynechat
prostor v podélném dělicím prahu).

Upraveno.

2.15

Klárov: V rámci obou tramvajových ostrůvků umístit daleko více
stromů, než je navrženo.

Ponechnáno původní řešení. Tramvajové
refýže, stejně jako celý Klárov, jsou přeplněné
sítěmi technické infrastruktury, které jsou jen
málokdy v souběhu. Na refýžích moc místa pro
další stromy není. A Odbor památkové péče
MHMP je proti jakýmkoli stromům na refýžích.

2.16

Klárov: Dořešit podobu křižovatky s ul. Na Opyši. Zajistit pěší
vazbu od Jeleního příkopu a doladit polohu obrub, cyklopruhu
atd.

Upraveno. Podrobnější řešení bude předmětem
dalších stupňů projektové dokumentace.

2.17

Chotkova: Světelnou závoru před ul. Pod Bruskou je potřeba řešit
tak, aby cyklisté mohli SSZ projíždět i v případě červené pro IAD.
Tedy je potřeba mít v tomto úseku vyhrazený cyklopruh (který
je i pro cyklo komfortnější) a v rámci světelné závory samostatné
cyklistické návěstidlo.

Ochranný pruh pro cyklisty změněn na vyhrazený pruh pro cyklisty. Ostatní náležitosti
budou řešeny v dalších stupních projektové
dokumentace.

2.18

Chotkova: Změnit cca 135m ochranného cyklopruhu DC před
přechodem u Zámeckých schodů na vyhrazený.

Upraveno.

2.19

Chotkova: Parkovací stání nově navržená v zatáčce u historické
zdi považuji za nevhodná a ošklivá.

Parkoviště zrušeno.

2.20

Chotkova: Není nijak řešen chybějící chodník na jižní straně
Chotkovy směrem k vrátkům do Jeleního příkopu. Stávající stav
je naprosto tragický a vést tuto pěší trasu nově po parkovišti je
zcela nevhodné. Musí vzniknout plnohodnotný chodník.

Stávající šlapákový chodník odpovídá tajemnému charakteru další části cesty přes zbořeniště
původních domů do Jeleního příkopu. Rozšířili
jsme nástup a změnili trasování chodníku,
charakter ale předpokládáme zachovat.
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2.21

Nábřeží Edvarda Beneše: Tramvajovou zast. na nábř. Ed. Beneše
ZC řešit formou cyklovídně. V rámci navrhovaných intenzit IAD
není řešení formou společného pojíždění vozovky tramvajemi,
IAD a cyklo přijatelné.

Na cyklovídeňskou zastávku bohužel není
dostatečné místo.

2.22

Nábřeží Edvarda Beneše: Umožnit obousměrný průjezd cyklo
mezi ul. U Bruských kasáren a Klárovem

Umožněno.

2.23

Nábřeží Edvarda Beneše: Na nábřeží Edvarda Beneše je nevhodné Ponecháno navržené řešení. Požadavek Doumísťovat podélné oddělovací prahy – dle mého názoru tu nejsou pravního podniku.
potřeba, neboť tu nevznikají kongesce. Znemožňuje se tak autům
předjíždět cyklisty a to snižuje bezpečnost provozu a zvyšuje
dopravní stres účastníků.

2.24

Nábřeží Edvarda Beneše: Zvážit umístění stromořadí i v prostoru
zastávek tram.

Bohužel nelze s oheldem na podmínky technické podmínky Dopravního podniku.

2.25

U Bruských kasáren: V ul. U Bruských kasáren doplnit místo
piktokoridoru ochranný cyklopruh – jak již bylo v předchozích
verzích studie. Dle TP 179 se potřeba oddělení cyklodopravy se
vzrůstajicí intenzitou IAD zvyšuje, nikoliv snižuje.

Ponecháno navržené řešení. Ve variantě II má
ulice U Bruských kasáren dva jízdní pruhy,
i když nejsou odděleny přerušovanou čárou.
Vyhrazený pruh by musel být na úkor parkovacích míst a v severní části bychom zabrali už
tak úzký chodník. Autobusy odbočující vpravo
by výrazně zasahovaly do vyhraženého pruhu.

2.26

U Bruských kasáren: Parkovací stání, co přibylo oproti minulé
verzi a zhoršuje rozhledové poměry na výjezdu z parkoviště pod
Kramářovou vilou, doporučuji odstranit.

Odstraněno.

2.27

U železné lávky: Zvážit nahrazení šikmého stání v ul. U Železné
lávky dvěma řadami podélných stání - jedná se o daleko městštější řešení a nebylo by potřeba o tolik rozšiřovat zpevněné
plochy kvůli novému chodníku na úkor přilehlého parku. Dále by
se dosáhlo oddálení projíždějících aut od domů a SV chodníku.

Nahrazeno.

2.28

Kosárkovo nábřeží: Na Kosárkově nábř. opět dle mě nevhodně
umístěná kolmá PS na úkor parku a opticky jej zmenšující a uzavírající. Přitom na druhé straně ulice u nábřežní zdi vzniká obří
prázdný prostor, jehož účel nechápu.

Ponecháno navržené řešení. Kolmá stání jsou
náhradou za stávající. Volná plocha je připravena pro možné pobytové schodiště nebo jiné
obdobné řešení, viz Modul B.

2.29

Kosárkovo nábřeží: Mezi Mánesovým mostem a ul. U železné
lávky nachází historická tramvajová kolej. Navrhuji jí zachovat
i v rámci nového řešení prostoru.

Souhlasíme. Bude řešeno v dalších stupních
projektové dokumentace.

2.30

Valdštejnská: Posunutý přechod podle mě příliš nefunguje z pohledu přirozených pěších vazeb. Bude se chodit mimo něj.

Přechod je rozšířený na 8 m a je přibližně ve
středu velké vysazené plochy. Polohu přechodu
je možné upřesnit v dalších stupních projektové dokumentace.

3
3.1
4
4.1

Náměstek Petr Dolínek
Za sebe již nebudu nyní pripominkovat.

Děkujeme.

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP
Studii momentálně chápeme tak, že světelnou závoru nahoře na
vjezdu do oblasti Klárov zahrnuje pouze varianta II – v tom případě je potřeba zohlednit již dříve identifikovaná rizika – kongesce,
které mohou negativně ovlivnit provoz křižovatky Chotkova – Badeniho atd.

Světelná závora je v obou variantách. Podle
našich výpočtů nebudou kongesce ovlivňovat
křižovatku Badeniho x Chotkova. Detailně
budou kongesce prověřeny v dalším stupni
projektové dokumentace.
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4.2

Jedno problematické levé odbočení nahradíme dvěma levými odbočeními, přičemž odbočení z ul. U Bruských kasáren se jeví jako
minimálně srovnatelné s odbočením do ul. Valdštejnská (ne-li
ještě horší), v obou případech se jedná k křižovatku s tramvajovou
tratí.

Součet potenciálních kolizí obou variant je
téměř totožný (viz prověřované varianty dopravy). součástí dalšího stupně projektování bude
podle požadavku Dopravního podniku i mikrosimulace celého řešení.

4.3

„Okružní systém“ musí absolvovat i cyklisté – levá odbočení,
přejíždění kolejí, ztracené spády atd.

Naproti Klárovu ústavu doplněn přechod prochodce integrovaný s přejezdem pro cyklisty,
který umožní legální odbočení cyklistů vlevo
do Valdštejnské ulice.

4.4

Zvýší se intenzita provozu u problematického přechodu u zámeckých schodů (a i na dalších přechodech v oblasti)

To je pravda. Přechody jsou ale velmi krátké,
vždy jen přes jeden jízdní pruh.

4.5

U vozidel odbočujících vlevo z ul. U Bruských kasáren spatřujeme
riziko v nenajíždění na koleje (přes přechod pro chodce) – výrazné
riziko pro chodce, vzhledem k plánovaným tvarovkám se budou
vozidla divoce řadit do jízdního pruhu až v křižovatce Klárov –
Nábřeží Edvarda Beneše

Připomínka vychází z předpokladu, že se
nebudou dodržovat pravidla silničního provozu.
V případě masivnějšího výskytu negativních
jevů je na Polici ČR, aby zjednala pořádek.

4.6

400 vozidel/hod vnímáme jako nezanedbatelné množství zbytné
dopravy

Souhlasíme.

4.7

Pokud má být varianta II relevantním podkladem, musí projít
stejným schvalovacím procesem jako varianta I. Jako odbor RFD
MHMP vnímáme variantu II jako potvrzení slepé cesty, jelikož
benefit odstranění levého odbočení do ul. Valdštejnská je vyvážen množstvím negativ a rizik (viz výše). Rozhodně nespatřujeme
variantu II jako přívětivější pro chodce a cyklisty.

Ve variantě II vnímáme pro chodce a cyklisty
množství pozitiv, která mohou vyvážit některá
negativa. Obě varianty by bylo dobré podrobně
prověřit mikrosimulací nebo jinými relavntními
metodami.

5

Oddělení silničního správního úřadu MHMP

—

6

Oddělení drážního správního úřadu MHMP

—

7

Odbor památkové péče MHMP

7.1

Z hlediska památkové péče je nepřípustný stavební zpomalovací
práh v ústí Valdštejnské ulice.

Zpomalovací práh byl odstraněn, jsou pouze
snížené obrubníky chodníků na 8 cm.

7.2

Nepřípustné jsou stromy na ostrůvcích.

S ohledem na připomníky dalších účastníků
a především na kvalitu životního prostředí stromy na refýžích ponecháváme. Přesné umístění
a druhová skladba bude předmětem dalších
stupňů projektové dokumentace.

7.3

Celková koncepce zeleně varianty II musí být projednána
s MHMP OPP (např. vždy zdůrazňované architektonické pojetí
Klárova – Geologického ústavu v průhledu Valdštejnské ulice je
nyní zakryto dvěma stromy přesně v této ose).

Stromy byly posunuty až na hranu rizalitu Klárova ústavu. Projednání bude součástí dalších
stupňů projektové přípravy.

8
8.1
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Národní památkový ústav
K navrženým změnám v dopravě nemáme připomínky. Nás se
týkají změny učiněné v šířkách chodníků, parkovacích stáních,
počtech a umístění stromů. Všechny tyto věci jsou k diskusi a je
možné o nich jednat. Nevylučuji, že bychom v rámci projednávání studie doporučili nějaké úpravy počtu a rozmístění stromů či
úpravy počtu parkovacích stání. Nicméně tyto skutečnosti bychom mohli doladit v rámci dalšího kroku.

Děkujeme. Souhlasíme.

8.2

9
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Domníváme se, že zúžení vjezdu oproti šířce Valdštejnské ulice
není v pořádku. Vjezd by měl zůstat kontinuálním prodloužením
ulice. Neměl by se proměnit v užší spojovací krček.

Předpokládáme, že se v rámci úprav Klárova
zrealizuje i podzemní parkoviště, kam by mohla být přesunuta auta z jižní části Valdštejnské
ulice. Úzký chodník v této oblasti by se potom
mohl rozšířit a zmizelo by úzké hrdlo u vjezdu
do ulice (viz situace Modulů).

Úřad vlády

9.1

S ohledem na avizované navýšení dopravy v ulici U Bruských
Bude řešeno v dalších stupních projektrové
kasáren je nutné zajistit dopravní značkou upozorňění na odbočo- dokumentace.
vání vozidel vpravo do prostoru parkoviště Úřadu vlády „Šance“.
Bude tam v avizovaném provozu dost obtížné odbočení (již dnes
je omezující), protože vozidla s povolením parkovat v prostoru
„Šance“ si musí výrazně nadjíždět.

10

Odbor územního rozvoje Praha 1

—

11

Odbor dopravy Praha 1

—

12

Odbor životního prostředí Praha 1

—

13

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

13.1

Předložená „Architektonická situace A.8.1, datovaná 06/2018“
a dopravní situace „Doprava Schema, varianta 25. 4. , datovaná
20. 6. 2018“ se z hlediska návrhu nového stavu neshodují, v dopravní situaci nejsou zapracovány všechny změny, komentované
v textu a znázorněné v architektonické situaci. Příklady rozdílů
obou výkresů: Odlišný tvar i poloha zakončení ostrůvků u tramvajových zastávek Klárov, odlišná poloha obrub v ul. U Železné
lávky, jiná poloha zastávek BUS linky 194, jiný rozsah umístění
podélných dělících tvarovek. Požadujeme vysvětlit, který výkres
je platný.

Omlouváme se za zmatečnost, do dopravního
řešení se dostala starší, pracovní verze podkladu.

13.2

Varianta II. předjímá snížení intenzit individuální automobilové
dopravy (IAD) v lokalitě, což je mimo jiné zřejmé z dodaných kartogramů intenzit, uvažujících omezení dopravy z Chotkovy ulice
ve směru do centra na 70% současného stavu umístěním světelné
závory. Zvyšuje se však počet kolizních bodů v lokalitě. V důsledku navýšení intenzit dopravy v ul. U Bruských kasáren, zejména
pak v následném odbočení vlevo do ul. Klárov vzniká kolizní
místo s tramvajovou dopravou s vysokou intenzitou provozu (47
spojů/h v jednom směru), navíc v místě, kde se již tramvaje pohybují vyšší rychlostí (cca 30 až 40 km/h). Tím se zhoršuje situace
oproti dnešnímu stavu, kdy ke vzájemné kolizi dochází v místě
těsně za křižovatkou horní Klárov, kde je rychlost tramvají vlivem
kolejového křížení do 15 km/h, tedy při rychlosti výrazně nižší. Za
dané situace téměř každé vozidlo překonávající vozovku z centra zastaví na TT a bude dávat přednost vozidlům jedoucím do
centra a zdržovat tramvajovou dopravu. Využití plánované závory,
kdy tramvaj pro vyklizení vozidel stojících na TT uzavře příjezd
od Chotkovy, může mít za následek naopak přírůstek vozidel na
trase z nábřeží.

Počet kolizních bodů IAD s tramvají zůstává
přibližně stejný jako ve variantě I (viz kapitola
Prověřované varianty dopravy). Světelná závora
umožní, aby automobily odbočující z ulice
U Bruských kasáren na tramvajové trati nestály,
ale vjížděly do uvoněného prostoru. Pro další
stupeň dokumentace bude nutné posoudit obě
varianty mikrosimulací celého prostoru Klárova
a zároveň posoudit předpokládanou 70% redukci dopravním posouzením širšího území.
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Vypořádání

13.3

Není doloženo, jaký vliv bude mít předložené opatření na navazující komunikačni síť. Požadujeme doložit průkazné kartogramy
intenzit IAD resp. mikrosimulace dopravy v širším kontextu obou
břehů Vltavy v centru města a oblasti Letné, neboť vynucený
úbytek intenzity na Klárově může znamenat na jiných místech
komunikační sítě navýšení intenzity IAD blokující provoz MHD.

Viz předchozí bod. Bude řešeno v dalším stupni
projektrové dokumentace.

13.4

Vzhledem k rozsahu změn organizace IAD v řešeném území
považujeme za nutnou podmínku souhlasu s předloženým řešením provedení mikrosimulace provozu IAD i MHD. Jedině tímto
způsobem bude doložena funkčnost navrženého řešení.

Viz předchozí body. Bude řešeno v dalším stupni projektrové dokumentace.

13.5

V dodaných podkladech chybí kartogram křižovatky Nábřeží Edvarda Beneše - U Bruských kasáren, kde je nově zřízeno
nevhodné levé odbočení individuální dopravy z koleje a vzniká
potencionální kolizní místo.

Upraveno.

13.6

Je nepřípustné, aby existoval křižovatkový pohyb U Železné lávky
- vlevo do vyústění Nábřeží Edvarda Beneše - v křižovatce vpravo
podél ostrůvku - následně opět vlevo k tramvajovým zastávkám,
naznačený jako tzv. vedlejší pohyb v příloze „Doprava Schema,
varianta 25. 4. , datované 20. 6. 2018“, avšak neobsažený v kartogramech intenzit dopravy. Při tomto pohybu vzniká nehodová
situace, kdy vozidlo dávající přednost stojí na protisměrné tramvajové koleji.

Jedná se pouze o pohyb mini autobusu liny
194, tedy dva pohyby za hodinu poučeným pracovníkem. Ostatní doprava by z ulice U Železné
lávky odbočovala vpravo.

13.7

Vedení linky 194 ulicí U Bruských kasáren je komplikované, je
třeba v úvahách zahrnout i možné prodloužení linky do oblasti
Malostranského náměstí ulicí Valdštejnskou.

Linka 194 má v ulici U Bruských kasáren pouze
manipulační zastávku. Vedení linky Valdštejnsou ulicí je možné, autobusy by najely na
tramvajovou trať (podobně jako vozidla IZS).

13.8

Požadujeme doložit pro variantu II. návrh geometrického uspoUpraveno. Součást oddílu 5.2 Doprava.
řádání kolejí zpracovaný v obdobné kvalitě, jako u I. varianty.
V situaci „Doprava Schema, varianta 25. 4. , datované 20. 6. 2018“
zřejmě došlo k úpravě polohy kolejí, přičemž doložené kóty
osových vzdáleností nedokládají správnost geometrie kolejového
řešení.

13.9

Upozorňujeme, že i ve variantě II. trvá náš požadavek na oddělení tramvajové trati od souběžných jízdních pruhů použitím
podélných dělících prahů (oddělovacích tvarovek) v maximálním
možném rozsahu.

Dodrženo.

13.10 Ve variantě II. jsou stále navrženy nové stromy v prostoru rozšířené zastávky tramvají ve směru do centra v kolizi s kabelovodem
společnosti CETIN. Případnou investici na provedení přeložky
kabelovodu nebude zajišťovat OPP.

Zkontrolováno. Stromy jsou v dostatečné vzdálenosti. Případné posuny budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.

13.11 Ve variantě II. nadále platí, že stromy nesmí zasahovat svou
korunou do průjezdného průřezu TRAM, rabátka stromů svým
okrajem na přilehlé straně k odbavovací hraně nesmí být blíže
než 2,00 m. U nově navržených stromů rovněž požadujeme dodržení normové vzdáleností strom - kabelová trasa, nebo zajištění
zamezení prorůstání kořenového systému do kabelové trasy.

Všechny parametry dodrženy.
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13.12 Ve variantě II. nadále platí, že navržené řešení vyvolá významné
zásahy do technických zařízení DP-JDCT, které je nutno v dalším stupni konkrétně rozpracovat dle požadavků DP a v případě
vyvolaných nákladů také stanovit plánovaný mechanismus jejich
financování

Vypořádání
Bude řešeno v dalších stupních projektové
dokumentace.

13.13 Upozorňujeme, že k vyjádření nebyla předložena kompletní doku- Souhlasí. V rámci časové úspory byly vydány
mentace, ale pouze její fragment - čtyři výkresové přílohy a krátké pouze relevantní výkresy a texty, které ale
textové komentáře, přičemž výkresové přílohy vykazují vzájemný změnu oproti variantě I dobře dokumentovaly.
nesoulad.
14

ROPID

14.1

Požadujeme zajistit maximální podmínky pro plynulý průjezd
Upraveno.
tramvají, zejména oddělením TT od ostatní dopravy v maximálním
možném rozsahu (např. v ulici Klárov proti vjezdu do Valdštejnské
požadujeme nepřerušovat podélný práh na východní straně TT – případné nouzové odbočení lze realizovat z profilu TT).

14.2

Požadujeme, aby tramvajové zastávky umožňovaly provoz náhradní
autobusové dopravy při výlukách tramvají (např. výška nástupní
hrany max. 20 cm).

14.3

Pro minibusovou linku 194 považujeme za důležité zajistit podmínky Zastávku linky 194 směrem z centra umisťupro kvalitní přestupní vazbu s tramvajovými linkami (ideální stav ve
společných zastávkách je obtížně dosažitelný s ohledem na intenzitu
provozu a poměry na odjezdech ze zastávek), proto požadujeme zastávky Malostranská umístit obousměrně v jízdním pruhu na úrovni
tramvajové zastávky (v minimalizované podobě stavebního řešení).

Upraveno.

jeme na severní konec ulice U Železné lávky.
Výhodou oproti umístění zastávky východně
od tramvajových refýží je možnost zvýšení
nástupní hrany na 20 cm a varianta levého odbočení bez nutnosti objíždět blok ulicí U Bruských kasáren.

14.4

SSZ-závoru požadujeme umístit již na konec přímého úseku Chotko- Upraveno.
vy ulice, aby byla v dostatečné vzdálenosti od (SSZ neřízené) oblasti
křižovatky Chotkova x U Bruských kasáren x Klárov (toto umístění
zajistí i odpovídající viditelnost návěstidel). Již v této fázi přípravy
požadujeme podrobněji doložit SSZ, zejména umístění a principy
provozního režimu (předpokládáme dynamické řízení na základě
aktuálních informací o charakteru a intenzitách provozu v ulici
Klárov).

14.5

Upozorňujeme na odlišnosti detailů stavebního a dopravního
Omlouváme se za zmatečnost, do dopravního
stavu mezi zaslanými situacemi A.8.2 Srovnání stav-návrh a Do- řešení se dostala starší, pracovní verze podklaprava-Schema-varianta 25.4 (např. zastávka na Kosárkově nábřeží du.
a v ulici U Želené lávky, chodník na západní straně ulice U Železné lávky, detail u severního konce tramvajové zastávky apod.).

14.6

V ulici U Železné lávky je otázkou dispozice pro dopravu v klidu
a v pohybu (kolmé parkování s komplikovanějším manévrováním
a vyššími nároky na prostor – oproti stávajícímu šikmému).

Po dohodě s IPR Praha byla příčná stání nahrazena oboustrannými podélnými stáními.

14.7

Za nestandardní považujeme naznačený manévr pro levé odbočení z nábřeží Edvarda Beneše (vpravo od středového ostrůvku)
- bez něj však není možné využít zkrácenou variantu trasy linky
194 s obsluhou zastávky ve vozovce u západního chodníku

Manévr je nestandardní, ale děje se jen dvakrát
za hodinu poučeným pracovníkem. Ve variantě
II dokonce ve směru z nábřeží E. Beneše dává
autobus přednost jen tramvajím a cyklistům,
AID je v tomto směru vyloučeno.Domníváme
se, že takováto drobná anomálie je projednatelná.

14.8

Požadujeme projednat či předložit další stupně projektové přípravy.

Souhlasíme.
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15

Vypořádání

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

15.1

Navržené řešení (ve směru na sever umožněna jízda vozidel do
Chotkovy, ale nikoliv odbočujících do Valdštejnské) nepovede k požadovanému cíli. Pro vozidla bude výhodnější jet rovně
a otáčet se do protisměru v křižovatce Pod Bruskou – U Bruských
kasáren. Dále očekáváme, že velká část řidičů bude v rozporu
s dopravním značením odbočovat vlevo do Valdštejnské ulice
jako v současném stavu. Náhradu jednoho levého odbočení dvěma levými odbočeními přes tramvajovou trať a vozovku neshledáváme vhodným řešením.

Pokud budeme předpokládat, že řidiči nedodržují pravidla, nedokážeme nikdy navrhnout
žádné řešení. V křižovatce Pod Bruskou x
U Bruských kasáren je vhodné osadit dopravní značku Zákaz otáčení, před Valdštejnskou
ulicí značku Zákaz odbočení vlevo. Navíc
jsme prodloužili a propojili podélné prahy, aby
odbočení vlevo do Valdštejnské nebylo zřejmé.
Levé odbočení na nábřeží Edvarda Beneše je
málo významné, jen asi 50 aut za hodinu (viz
doplněný kartogram). Ve variantě II dokonce
ani nedávají řidiči odbočující vlevo do ulice
U Bruských kasáren přednost protijedoucím
autům.

15.2

V křižovatce Pod Bruskou – U Bruských kasáren je světelnou
signalizací řízen pouze jeden vjezd do křižovatky, což je nepřípustné. Realizaci světelné závory nepovažujeme za vhodnou.
Pokud by přesto k její realizaci došlo, musí být umístěna v dosta-

Světelná závora byla posunuta na konec přímého úseku Chotkovy ulice.

tečné vzdálenosti před neřízenou křižovatkou.
15.3

Nemůžeme souhlasit s tím, že „světelná brána před Opyší zajistí,
že auta odbočující doleva z ulice U Bruských kasáren nebudou
stát na kolejích“. V případě najíždění vlevo odbočujících vozidel
z ulice U Bruských kasáren v době svícení signálu volno na světelné závoře bude docházet k blokování tramvajových kolejí.

V křižovatce je navržena značka V12b „Žluté
zkřížené čáry“. Porušování pravidel silničního
provozu řeší Policie ČR. Potenciální stání na
kolejích je ostatně možné i v dnešním stavu
a ve variantě I.

16

Povodí Vltavy, s. p.

—

17

Policie ČR

17.1

Zrušení levého odbočené do ul. Valdštejnská by mělo zásadní vliv
na bezpečnost a plynulost provozu v celé lokalitě Klárova (byl by
navýšen počet dopravních pohybů včetně křížení velmi zatížených pěších tras).

Pro další stupeň dokumentace bude nutné
posoudit obě varianty mikrosimulací celého
prostoru Klárova a zároveň posoudit předpokládanou 70% redukci dopravním posouzením
širšího území.

17.2

Upozorňujeme, že je potřeba stavební stav a organizaci dopravy
na signalizované křižovatce Letenská x Klárov zajistit tak, aby
byla v souladu s funkci SSZ.

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

18

Hasičský záchranný sbor

—

19

SONS

—

20

Pražská organizace vozíčkářů

—

21

PVK

—

22

PREdi

—

23

PPD

—

24

Cetin

—

25

T-Mobile

—

26

Ministerstvo vnitra ČR

—

27

Hospodářská komora Praha 1

—
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srk/>

str. 33 (návrhy zástavby) obr. 2-8: Josip Plečnik - architekt Pražského hradu. Praha: Správa Pražského hradu,
1997. ISBN 80-902051-3-5.
str. 44 (lampy a stožáry): Google. Google Street
view [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
google.com/maps/@50.090493,14.4102163,3a,7
5y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656>. Upraveno autory
str. 46 (mobiliář): Google. Google Street view
[online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
google.com/maps/@50.090493,14.4102163,3a,7
5y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656>. Upraveno autory
str. 48 (vzory pražské mozaiky): Google. Google
Street view [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://
www.google.com/maps/@50.090493,14.4102163,
3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656>. Upraveno autory
str. 50 (dlažby vozovek): Google. Google Street
view [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
google.com/maps/@50.090493,14.4102163,3a,7
5y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656>. Upraveno autory
str. 56 (metro) nahoře: MAFRA. Metro [online]. c2015, publikováno 06. 05. 2014 [cit. 2018-07].
<http://www.metro.cz/foto.aspx?r=praha-metro & c=A140506_113037_co-se-deje_jbs>
str. 56 (metro) dole: MAFRA. Metro [online].
c2015, publikováno 04. 07. 2013 [cit. 2018-07].
<http://www.metro.cz/foto.aspx?r=metro-extra & c=A130702_155320_metro-extra_row & foto=JBS4c42cf_nAmek_obrazovky_2013_07_01_
vA8. 26. 39.png>
3. KVALITY A PROBLÉMY
str. 66, 67, 68, 69 (fotodokumentace): archiv autorů,
fotodokumentace území
str. 71 (identifikace problémů): archiv autorů, fotodokumentace území
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Zdroje (pokračování)
5. NÁVRH
str. 82, 83 (fotodokumentace): archiv autorů, fotodokumentace území
str. 86, 87 (fotodokumentace): archiv autorů, fotodokumentace území
str. 90, 91 (fotodokumentace): archiv autorů, fotodokumentace území
str. 94, 95 (fotodokumentace): archiv autorů, fotodokumentace území
5.1 VEŘEJNÝ PROSTOR VARIANTA I
str. 172 (mobiliář a osvětlení) nahoře: MAFRA. iDnes [online]. c1999-2018. publikováno 25. 10. 2017 [cit.
2018-07]. <https://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy & c=A171025_101626_praha-zpravy_rsr>
str. 172 (mobiliář a osvětlení) dole: KOŇAŘÍK Tomáš,
osobní fotoarchiv
str. 174 (druhy dlažeb): Google. Google Street
view [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
google.com/maps/@50.090493,14.4102163,3a,7
5y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656> Upraveno autory
str. 176 (řešení dlažeb): Google. Google Street
view [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
google.com/maps/@50.090493,14.4102163,3a,7
5y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbK31UB5fBJGNgx7Z0MeKbw!2e0!7i13312!8i6656> Upraveno autory
5.4 KRAJINA
str. 224 (výsadba) nahoře: Pictokon. Pictokon [online]. [cit. 2018-07]. <https://www.pictokon.net/bilder/
2009-04-bilder/prunus-avium-plena-gefuellte-heimische-zierkirsche-01-habitus-baum-parkbaum.jpg>
str. 224 (výsadba) uprostřed: Leafland. Leafland [online]. [cit. 2018-07]. <http://leafland.co.nz/wp-content/
uploads/2015/08/Paulownia-tomentosa-Princess-Tree-324x324.jpg>
str. 224 (výsadba) dole: Chameleon Ways. Chameleon Ways [online]. c2017 [cit. 2018-07]. <http://www.
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chameleonways.com/images/cwi_project_images/
project-7/enlarge-2_700x500.jpg>
str. 225 (výsadba) vlevo nahoře: Eggert Baumschulen.
Eggert Baumschulen [online]. c2006 [cit. 2018-07].
<http://www.eggert-baumschulen.de/images/product_images/popup_images/1177_4_Sophora-japonica-Japanischer-Schnurbaum.jpg>
str. 225 (výsadba) vpravo nahoře: EG Media Investment. Hobby farms [online]. c2018, publikováno
19. 02. 2015 [cit. 2018-07]. < https://hobbyfarms.com.
s3-us-west-2.amazonaws.com/image_transfer/editorial-blog/jessica-walliser/climbing-hydrangea2_800.
jpg>
str. 225 (výsadba) vlevo dole: Landscape architect’s pages. davisla.wordpress [online]. publikováno
10. 07. 2011 [cit. 2018-07]. <https://davisla.files.wordpress.com/2011/07/catalpa-bignonioides.jpg>
str. 225 (výsadba) vpravo dole: Zeleň. Zeleň [online].
c2018 [cit. 2018-07]. <http://www.zelen.cz/images/
galerie/galerie884/images/galerie/parthenocissus_tricuspidata_02.jpg>
6.1 MODUL A Kosárkovo nábřeží
str. 256 (MODUL A Kosárkovo nábřeží): archiv autorů,
archiv fotografií
6.6 MODUL F Chotkova ulice
str. 325 (MODUL F Chotkova ulice): PADEVĚT, Jiří.
Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé.
Praha: Academia, 2013. Průvodce (Academia). ISBN
978-80-200-2256-1.
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Poznámky

Součástí této knihy jsou výkresy situací návrhu
varianty I i variantiy II a obou alternativ modulů.
Všechny výkresy jsou orientované na sever.
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