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1. Důvody a cíle zpracování studie 
 

V roce 2010 byla zpracována na základě zadání ÚRM a konzultací s MFF UK Ověřovací studie Troja - Pelc 
Tyrolka (Satra + VHE a spol.). Následně byly upraveny požadavky na řešení dopravního napojení a obsluhy areálu 
MFF UK a to jak ze strany ÚRM , tak i MFF UK a původní studii je třeba v tomto ohledu revidovat.  
 Nové požadavky a skutečnosti, vyplývající jak ze studie Troja - Pelc Tyrolka , tak z ideové studie 
hmotového řešení areálu UK Pelc Tyrolka (Kuba – Pilař architekti), i z výsledků projednání Ověřovací studie Troja -
PT lze zahrnout do čistopisu nového Územního plánu SÚ hl. m. Prahy pod podmínkou zpracování této studie a 
jejího projednání (získání souhlasného stanoviska) s URM HMP, OD MHMP OD Praha 8 a Policie ČR. 
 
Jedná se zejména o vyřešení těchto požadavků a námětů: 

 Požadavek ÚRM respektovat jako územní rezervu polohu tunelů tzv. Severní radiály v obou variantách - 
nutno zohlednit nemožnost výstavby nových objektů v jejich trasách a dále požadavek možnosti 
dopravního propojení z ul. V Holešovičkách ve směru z centra do západní části kampusu UK Pelc Tyrolka a 
ul. Povltavské. 

 Změna stanoviska MFF k trase a parametrům dopravního napojení areálu a nový požadavek na prověření 
možnosti zakrytí trasy Městského okruhu jižně od areálu MFF UK Pelc Tyrolka. 

 Posun trasy biokoridoru ÚSES do polohy, nekolidující se zastavitelnými plochami areálu (do trasy 
ochranného pásma kmenové stoky F). 

 Stanovení hranic funkčních ploch VV tak, aby byly v souladu s prostorovou koncepcí rozvoje kampusu 
Pelc-Tyrolka a zároveň s podmínkami URM včetně regulativů využití ploch. 

 Ověření námětu na zakrytí části výhledové stavby Městského okruhu Pelc Tyrolka Balabenka jižně od 

areálu MFF UK 

Cíle studie:  

Tato studie se zabývá problematikou dopravní obsluhy a napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu 
areálu Pelc Tyrolka a cílem je zejména: 

 Dořešení podmínek dopravního napojení areálu MFF UK na nadřazenou dopravní infrastrukturu  

 Podklad pro zapracování požadavků URM a UK do návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy 

 Dořešení způsobu a trasování dopravní obsluhy areálu ve výhledových  urbanistických souvislostech  

 Stanovení podmínek a požadavků UK na řešení následné projektové dokumentace úseku Městského 

okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka (DÚR). 

Následně by měla být doplněna problematika vymezení funkčních ploch včetně návrhu regulativů využití 

území (včetně ověření hmotově prostorového působení předpokládaného využití) areálu UK Pelc Tyrolka tak, aby 

bylo možno tyto zásady zapracovat do nového územního plánu hl. m. Prahy ve smyslu podmínky URM zpracování 

územní studie a jejího projednání (získání souhlasného stanoviska) s dotčenými orgány státní správy.  

Před zahájením prací na PD pokračování trasy Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka by 

bylo žádoucí ověřit studijně možnosti řešení ve smyslu požadavku UK na zakrytí části komunikací, přiléhajících 

k areálu kampusu. 

Tato část problematiky není předmětem předkládaného řešení a bude tedy vyžadovat následné 

zpracování samostatnou studií. 

Použité podklady: 

 Ověřovací studie Troja – Pelc Tyrolka – SATRA s.r.o. + VHE a spol., s.r.o. 10/2010 

 Studie výukového pavilonu MFF UK Troja – ing. arch. Jan Jaroš 09/2011 

 Ideová objemová studie zástavby v oblasti Pelc-Tyrolka v Praze 8 – Kuba Pilař architekti s.r.o. 07/2011 

 Doparvní řešení Čimice – ověřovací studie – SATRA s.r.o. 12/2009 

2. Současné podmínky a limity řešení 
 

Oblast Pelc-Tyrolky je svébytnou enklávou v celoměstské urbanistické struktuře, tvořící předpolí jednak 
nížinné oblasti Trojské kotliny, jednak oblasti severní terasy. Významným urbanistickým prvkem je křížení dvou 
celoměstských dopravních tras – Prosecké radiály a Městského okruhu. 

Předpoklady pro využití území jsou výrazně limitovány přírodními podmínkami. Značná část řešeného 
území je ovlivněna inundací Vltavy, rozsáhlé území Trojské kotliny, zasahující až na stráně návrší Dlážděnky, je 
chráněno jako přírodní park, navazující na celoměstský systém zeleně, doprovázející břehy Vltavy. Masivy zeleně, 
lemující svahy vltavského údolí od Rohanského a Libeňského ostrova, přes Thomayerovy sady, Košinku a Bílou 
Skálu, Dlážděnku a Velkou Skálu, tvoří rámec horizontu vnitřního města. 

Oblast při křižovatce Prosecké radiály a Městského okruhu je věnována celoměstsky významnému 
programu – areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, včetně kolejí a dalšího zázemí. Vzniká zde 
významný uzlový bod celoměstské struktury, podtržený navíc i stávající kompoziční a hmotově-prostorovou 
koncepcí VŠ areálu. Vzhledem k exponované pohledové poloze na okraji Pražské kotliny je prostorové a 
kompoziční dořešení prostoru Pelc-Tyrolky jedním z velmi citlivých urbanistických témat. 

Směry urbánních vztahů jsou do značné míry dány morfologií terénu a přírodními podmínkami, stejně 
jako existující či předpokládanou dopravní infrastrukturou. Významný je především vztah k oblasti Holešovic, 
zejména v souvislosti s předpokládaným rozvojem celoměstských centrálních aktivit na ploše dnešního 
bubenského nádraží. Tento vztah je zprostředkován dopravní trasou přes most Barikádníků a výhledově přes 
nový most s vazbou na ul. Partyzánskou.  

V pokračování mostu Barikádníků je významnou celoměstskou osou ul. V Holešovičkách (Prosecká 
radiála), zprostředkující značnou část vztahu centra s oblastí severní terasy a navazující dále na dálnici D8. 
Význam této trasy je však především dopravní, zcela převažující nad funkcí městotvornou. 

Zřejmý je i význam prostorových a urbanistických vztahů, rozvíjejících se podél břehu Vltavy. Tyto vztahy 
jsou především charakteru krajinotvorného, rekreačního a souvisí především s celoměstským systémem zeleně, 
krajiny a krajinné ekologie. Dopravní trasa Městského okruhu je v tomto smyslu značným omezením, zvláště 
v úseku Pelc-Tyrolka – Libeň. 

 
Řešeným územím prochází několik tras celoměstsky významných inženýrských sítí: 

 předmětným územím procházejí významné kmenové stoky – stoka E v linii ul. Povltavské jižně od areálu 

MFF UK, dále přes západní „ucho“ MÚK Pelc Tyrolka a podél úpatí skály Jabloňky, - stoka F jako ražená 

trasa pod Bílou skálou, návrším Dlážděnky a dále ulicí Pod Kazankou do prostoru Troje.  

 Severojižním směrem napříč územím je veden ražený hloubkový kanál kabelu VVN 110 kV mezi TR 

Holešovice a TR sever, využití území ovlivňuje pouze v místech přístupových komor (jihozápadně od 

areálu kolejí při ul. Povltavské). 

 Inundace a zaplavování území velkými vodami je řešeno budováním protipovodňových opatření, 

omezujících průtočnou oblast na prostor jižně od linie protipovodňových stěn a valů. V prostoru 

křižovatky Pelc Tyrolka bude dále tato problematika řešena v rámci stavby MO  PT – Balabenka.  

Z hlediska životního prostředí je oblast v pásmu častých inverzí. Kvalitu ovzduší a životního prostředí dále 
ovlivňují dopravní trasy Městského okruhu a Prosecké radiály. Tyto vlivy limitují především rozvoj obytné funkce 
v území. Významnou pozornost je nezbytné věnovat ochraně prostředí před hlukem a imisními vlivy. 

 
Pro systém dopravní obsluhy jsou limitující podmínky napojení území na nadřazenou dopravní 

infrastrukturu. Na hlavních městských sběrných komunikacích – Městské okruhu a Prosecké radiále jsou 
vyloučeny úrovňové křižovatky. Pro dopravní napojení jsou tedy k dispozici prakticky pouze stávající jednosměrná 
napojení a sjezdy z těchto komunikací a stávající trasa západní části Povltavské ul. ve směru od nového Trojského 
mostu. Využití ostatních komunikací v území, zejm. ul. Pod Rokoskou je omezeno požadavkem nezvyšovat 
dopravní zatížení v tomto negativními vlivy dopravy velmi zatíženém území. Ve výhledu je počítáno s novou 
dopravní trasou tzv. Severní radiály mezi MÚK Pelc Tyrolka a Pražským okruhem v prostoru mezi Čimicemi a 
Dolními Chabry, vedenou v převaze v tunelové trase – v novém územním plánu jako územní rezerva. 
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3. Varianty řešení a jejich hodnocení 
 

Dopravní uzel mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu s Proseckou radiálou v oblasti Pelc Tyrolky 
poskytuje pouze poměrně omezené možnosti dopravního napojení areálu University Karlovy. Tyto podmínky se 
navíc budou měnit v jednotlivých etapách postupu realizace nadřazené dopravní infrastruktury v této části Prahy. 

První etapu představuje zprovoznění části Městského okruhu Malovanka – Pelc Tyrolka (tunel Blanka), s 
předpokládaným uvedením do provozu v roce 2014. V této etapě zůstane v provozu stávající úrovňová křižovatka 
(pouze s dílčími úpravami) na ul. Povltavské jižně od areálu MFF UK na konci sjezdové rampy z mostu Barikádníků 
a v rámci stavby MO bude realizováno napojení stávajícího podjezdu u kolejí 17. Listopadu na západní část ul. 
Povltavské ve směru od nového Trojského mostu. Dopravní obsluha areálu tedy zůstane víceméně ve stávajícím 
stavu – kromě obsluhy MHD, kde dojde ke zrušení linkového vedení autobusu 112 a jeho přesunutí na nový 
Trojský most. Pro obsluhu areálu UK by tedy byly k dispozici pouze linky, vedené ul. V Holešovičkách (102 a 186) 
v zastávce Kuchyňka, což se jeví zejména s ohledem na docházkovou vzdálenost k objektům kolejí a nové FHS 
jako nepříliš komfortní. Řešením by mohlo být zlepšení podmínek dopravní obsluha realizací propojení ul. 
Povltavské a Pátkovy podél křižovatkové rampy MO – most Barikádníků, které by mohla využívat nová účelová 
linka autobusů, obsluhujících (jednosměrnou smyčkou) areál UK v trase Nádraží Holešovice – přes most 
Barikádníků a křižovatku s Povltavskou – areál UK se zastávkami u MFF a FHS – pokračování Povltavskou na nový 
Trojský most a zpět na Nádraží Holešovice. 

Druhou etapu představuje stav po zprovoznění následného úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka, kdy 
dojde ke zrušení úrovňové křižovatky na Povltavské u MFF a areál UK bude třeba ve směru z centra (přes most 
Barikádníků) nově dopravně napojit. Situace, kdy by areál kampusu Pelc Tyrolka byl připojen pouze ze západu od 
nového Trojského mostu je urbanisticky i provozně zcela nevhodná – jednak chybí paralelní komunikace pro 
krizové stavy na MO v tomto úseku, jednak se do území nelze dostat z hlavních komunikací, který tudy 
procházejí, což je z hlediska orientace a prostorové logiky vážnou závadou. Varianta napojení přímou rampou 
z mostu Barikádníků přes MO, která byla jako alternativa ověřována v US VRÚ Pelc Tyrolka v r. 2007, je technicky 
obtížně realizovatelná a urbanisticky nevhodná, proto nebyla dále sledována. 

Jedinou možností napojení areálu od mostu Barikádníků je tedy využití stávajícího sjezdu do areálu MFF 
z ul. V Holešovičkách za autobusovou zastávkou Kuchyňka. Pro další pokračování a napojení východní části 
kampusu bylo variantně uvažováno buď s paralelní komunikací s ul. V Holešovičkách, nebo využití stávající 
komunikační stopy podél východní a jižní strany areálu MFF. V diskusi, předcházející zpracování této studie, bylo 
v konsensu UK a URM HMP zvoleno řešení s paralelní komunikací - především s ohledem na parametry a 
prostorové podmínky stávající účelové komunikace areálu a do řešení byla zahrnuta pouze varianta s novou 
komunikací severně od areálu MFF UK a jiná řešení nebyla prověřována. 

 
Variantní možnosti nabízí území i pro vztahy areálu kampusu UK ve směru do centra. Pro toto napojení 

byly ověřeny následující možnosti: 
a) Napojení stávajícím sjezdem MO v křižovatce na Povltavské ve směru na západ k tunelu Blanka a 

stávající zpětnou rampou na most Barikádníků ve směru do centra (trato varianta umožňuje zároveň 
přímé napojení areálu do tunelu Blanka a MO ve směru Dejvice – Malovanka - Smíchov – Jižní spojka) 

b) Jednosměrné napojení spojky z ul. Pátkovy, zapojené přímo do zpětné rampy MO – most Barikádníků 
ve směru do centra (toto řešení neumožňuje napojení z mostu Barikádníků do tunelu Blanka) 

c) Napojení areálu pouze západním směrem do křižovatky na severním předmostí nového Trojského 
mostu prostřednictvím západní části ul. Povltavské (toto řešení neumožňuje napojení na most 
Barikádníků) 

d) Možnost napojení areálu od ul. Pátkovy prostřednictvím prodloužení ul. Pod Rokoskou a stávajícím 
sjezdem na ul. V Holešovičkách ve směru na most Barikádníků (před zastávkou Kuchyňka) byla 
zamítnuta ve stanovisku MČ Praha 8 k Ověřovací studii Troja – Pelc Tyrolka a není s ní tudíž 
uvažováno. 

 
V etapě dlouhodobého výhledu počítá nový územní plán hl. m. Prahy s územní rezervou pro nové 

dopravné propojení Městského a Pražského okruhu v trase tzv. Severní radiály, vycházející z dopravního uzlu 

MÚK Pelc Tyrolka. Toto napojení bylo ověřeno ve studii Dopravní řešení Čimice (Satra s.r.o. 12/2009) – v prostoru 
Pelc Tyrolky ve dvou variantách.  

Studie Dopravní řešení Čimice – napojení „Severní radiály“ na MÚK Pelc Tyrolka – varianty A + B  Satra s.r.o + VHE a spol. 2009 

 
Z těchto důvodů bylo ve smyslu požadavku URM do studie zařazeno i ověření a koordinace dopravní 

obsluhy s případným umístěním výhledových objektů „Severní radiály“ – zejména pro variantu B s vedením 
jižního tunelu podél západní a severní strany areálu MFF UK. Pro vlastní řešení dopravní obsluhy (kromě 
prostorové koordinace a nezbytných vlivů v době výstavby) však nemá realizace „Severní radiály“ zásadní 
význam. Ve studii bylo ověřeno výškové řešení vjezdové rampy SR do tunelu směr z centra ve vztahu k nové 
obslužné komunikaci areálu a prostorová rezerva pro případné vedení nebo přeložky inženýrských sítí mezi 
rampu a novým výukovým pavilonem MFF Troja – je dokumentováno v příčných řezech a lze konstatovat, že 
reálnost prostorové koordinace se potvrzuje (i s ohledem na to, že stávající sítě jsou vedeny vesměs mimo 
koridor ul. V Holešovičkách a dotčené stoky je vhodné přeložit na severní stranu koridoru). 

 
 
4. Závěry a doporučení 
 
Na společném jednání s dotčenými orgány státní správy (za účasti UK) dne 24. 11. 2011 byly 

prezentovány a prodiskutovány možné varianty řešení dopravní obsluhy v jednotlivých časových etapách. Bylo 
konstatováno, že pro řešení je rozhodující etapa po zprovoznění úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka – do té doby 
lze využívat stávajícího způsobu dopravní obsluhy s možností „zlepšení“ propojením Pátkovy ul. se západní částí 
ul. Povltavské. 

Pro tuto etapu bylo jednoznačně doporučeno sledovat řešení podle varianty A s novou paralelní 
komunikací podél severní strany areálu MFF napojené na ul. V Holešovičkách s výjezdem na MO ve směru na 
západ a zpětnou rampou na most Barikádníků. 

Případné úpravy řešení výjezdu z areálu – buď podle varianty B nebo zcela bez připojení na MO v oblasti 
Pelc Tyrolky lze případně řešit následně v dalších stupních přípravy pokračování MO směrem na východ. V rámci 
dokumentace DUR MO Pelc Tyrolka – Balabenka lze všechny možnosti detailněji prověřit včetně dopadů na 
dopravní zátěže a vlivů na životní prostředí a na základě těchto podrobnějších znalostí definitivně rozhodnou o 
optimálním výsledném řešení.  

Pro účel provedení úpravy v urbanistické koncepci území v novém územním plánu ze strany URM se tedy 
jeví přijetí doporučeného řešení dopravní obsluhy areálu UK Pelc Tyrolka všemi zúčastněnými jako dostatečným 
splněním požadavku URM HMP. 

Pro splnění dalších podmínek – zejména stanovení nových hranic funkčních ploch VV tak, aby byly 
v souladu s prostorovou koncepcí rozvoje kampusu Pelc-Tyrolka a zároveň s podmínkami URM včetně regulativů 
využití ploch a ověření prostorového působení uvažované dostavby areálu bude třeba dopracovat urbanistickou 
část problematiky samostatným elaborátem. 
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