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1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby :            OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ, PRAHA 6 
    

Místo stavby:  Praha 6, Vokovice 
 
 
Katastrální území :  Dejvice, Vokovice, Veleslavín 

 

 Druh:   řešení dopravy v klidy a prostoru MK – studie proveditelnosti 

 

Investor :                  Městská část Praha 6 
Úřad městské části 
Odbor dopravy a životního prostředí 
Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 

              
 
Projektant :     VIN Consult, s. r. o. 
    Jeremenkova 763/88,  

140 00  Praha 4 
    tel.: 244 104 020, fax: 244 104 090 

E-mail: vin@vinconsult.cz 
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2. Stručný technický popis stavby 
 
2.1. Úvod 

 
V rámci projektu je proveden výsledný návrh na základě vyhodnocení vypracovaných variant 
A-C oprav v komunikaci Kladenské v úseku Bořislavka(MHD) – Alžírská (2010) a projednání 
těchto variant s občany (jednání ze dne 11/12/2013). Součástí řešení je návrh uspořádání 
prostoru místní komunikace s ohledem na požadavky na dopravu v klidu, pohyb pěších a 
v neposlední řadě zachování či zvětšení zatravněných ploch a zeleně. Rovněž v rámci 
výsledné varianty dochází ke zmenšení rozsahu úpravy - úprava je ukončena křižovatkou 
ulic Kladenská/Liberijská, tj. úsek ulice Kladenská vymezen ulicemi Liberiská a nám. 
Bořislavka není součástí projektu. Návrh je proveden s ohledem na charakter místní 
obslužné komunikace, předpokládané intenzity dopravy a pěších v dané oblasti. V návrhu 
jsou rámcově zohledněny polohy stávajících chodníků a vjezdů a průběhy stávajících 
inženýrských sítí. 

 
2.2.  Stávající stav 
 
Řešené území se nachází v Praze 6, k.ú. Dejvice, Vokovice a Veleslavín. Ulice Kladenská 
původně sloužila jako hlavní dopravní tepna, což se projevuje na značném prostoru MK. 
Tento fakt se změnil uvedením do provozu ulice Evropské. Z hlediska šířkového uspořádání 
se jedná o dvoupruhovou směrově rozdělenou komunikaci, každý jízdní pás má šířku cca 
6,0, střední dělící pás má šířku cca 5,30m. V obou směrech jsou jízdní pásy používány 
k podélnému parkování vozidel. V prostoru středního dělícího pásu jsou provedeny prostory 
pro kolmé parkování vozidel. Prostory mezi jízdními pásy a přilehlou zástavbou jsou 
provedeny jako chodníky proměnné šířky. Vozovka i chodníky mají živičný kryt, stav 
komunikací je i chodníku je až na lokální poruchy v poměrně dobrém technickém stavu. 
Vzhledem k pokračující výstavbě metra trasy V.A bude ale komunikace pravidelně využívána 
i staveništní dopravou, což se projeví na jejím technickém stavu. 
 
Základní parametry stávajícího stavu :  

- plochy vozovek/parkovacích stání (ACO) – 16100m2 
- počet stávajících parkovacích stání (na rozměry O2) – 354 

 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 

• Mapa IMIP, 10/2010 
• Polohy stávajících inženýrských sítí, VIN+GSG, 09/2010 
• ČSN 736110, TP135, TP171 
• Rekognoskace řešné oblasti zpracovatelem 
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4. Návrh nového stavu  
 
Dle požadavku objednatele a připomínek jednotlivých zůčastněných stran a občanů je 
předpokládané řešení zpracováno ve výsledné variantě, jež tyto připomínky reflektuje. 
Výchozí předpoklad u výsledné variant byl v maximálním zachování polohy a dispozic 
chodníků se zvýšením počtu parkovacích stání a zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu 
pomocí navržených zklidňovacích prvků. Výsledná varianta vychází z varianty B již dříve 
vypracované studie proveditelnostosti.  
 
Provedeny byly na základě připomínek a požadavků následující změny : 

- změna rozsahu úpravy – úprava je ukončena křižovatkou ulic Kladenská/Liberijská, tj. 
úsek ulice Kladenská vymezen ulicemi Liberiská a nám. Bořislavka není součástí 
projektu, 

- za účelem zvýšení počtu parkovacích stání byly podélná parkovací stání po severní 
hraně komunikace nahrazeny šikmými parkovacími stáními (60°) dispozičně 
umístěnými v souvislých parkovacích pásech (tj. v souladu se stávající provizorní 
úpravou po dobu výstavby metra). Tato úprava byla provedena v úseku ulice 
Kladenská, jenž je vymezen křižovatkami s ulicemi Pod Kladenskou silnicí a Nad 
Tratí a to v maximálním možném rozsahu, jenž je definován stávajícím prostorem 
místní komunikace, jenž je vymezen stávající zástavbou, 

- šikmá parkovací stání ve středním dělícím pásu byly nahrazeny kolmými parkovacími 
stáními včetně úprav šířek přilehlé komunikace, aby byla zajištěna možnost vjezdu a 
výjezdu na/z parkovacího stání oběma směry, 

- křižovatka ulic Kladenská – Krátký Lán byla navržena jako zvýšená – související 
přechody přes obě komunikace jsou umístěny v prostoru zvýšené křižovatky 

- přechody přes ulici Kladenská v blízkosti křižovatek s ulicemi Nad Tratí a Alžírská/V 
Předním Veleslavíně jsou navrženy na širokých příčných prazích délky 10m+2x1,0m 
nájezdy (dle požadavku DP), 

- prostor před základní školou, kde jsou navrženy dva přechody, je proveden celý jako 
zvýšený včetně umístění obou přechodů v prostoru zvýšení. Oba dva přechody byly 
posunuty tak, aby lépe navazovaly na předpokládané pěší koridory, 

- nový přechod je navržen přes ulici Kladenská v křižovatce ulic Kladenská/Liberijská, 
- změna rozsahu úpravy – v rámci projektu není řešeno pěší propojení mezi ulicemi 

Kladenská a Africká, 
- navržené řešení výhledově umožňuje přímé pěší propojení k nové stanici metra A 

Červený vrch. 
- V počtu navrhovaných stání jsou zohledněny vjezdy umístěné v prostorech parkování 

 
Základní parametry výsledného řešení : 

- délka úpravy – cca 880m 
- navrhované plochy vozovek(ACO/DL) – 7750m2 
- navrhované plochy parkovacích stání (DL) – 3820m2 
- navrhované plochy chodníků/vjezdů (ACO 8CH) – 7451m2 
- navrhovaná plocha zeleně - 3450m2 
- navrhované stromy – 60ks 
- počet parkovacích stání – 260 

(v počtu parkovacích míst je zohledněno zvýšení počtu stání v oblasti pošty a úbytky 
v místech vjezdů) 

V úseku Pod Kladenskou silnicí – Nad Tratí je zachován stávající systém směrově rozdělené 
komunikace s přilehlými podélnými, resp. šikmými parkovacími stáními (60°). V prostoru 
středního dělícího pásu jsou ponechána stávající kolmá stání. Styková křižovatka Kladenská 
– Krátký Lán je navržena jako  zvýšená – související přechody přes obě komunikace jsou 
umístěny v prostoru zvýšené křižovatky. Prostor před základní školou, kde jsou navrženy dva 
přechody, je proveden celý jako zvýšený včetně umístění obou přechodů v prostoru zvýšení. 
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Oba dva přechody byly navrženy tak, aby co nejlépe navazovaly na předpokládané pěší 
koridory. Přechody přes ulici Kladenská v blízkosti křižovatek s ulicemi Nad Tratí a Alžírská/V 
Předním Veleslavíně jsou navrženy na širokých příčných prazích délky 10m+2x1,0m nájezdy 
(v souladu s požadavku DP). V místě průsečné křižovatky Kladenská – Nad Tratí je 
navržena úprava pomocí směrového ostrůvku v ulici Kladenská. V úseku Nad Tratí – 
Alžírská je navržena směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace s přilehlými podélnými 
stáními. Průsečná křižovatka Kladenská – Alžírská je upravena pomocí směrového ostrůvku 
v ulici Alžírská. Projekt předpokládá částečné vybourání stávajících vozovek a návrh nové 
konstrukce (30% nových vozovek), zbytek bude upraven odfrézováním stávajícího krytu a 
pokládkou nových krytových vrstev (70%). Stávající zeleň bude nahrazena zelení novou, 
předpokládá se i výsadba nových stromů (60ks). 
 
Z hlediska rozsahu úprav chodníků dochází ke změnám v návaznosti na změnu dispozice 
stávajících parkovacích stání po severní hraně komunikace. Zde jsou navrženy nově šikmé 
parkovací  stání, čímž bude ovlivněna šířka přilehlého chodníku. Vzhledem ke stávajícímu 
prostoru místní komunikace tak bude šířka přilehlého chodníku navržena min. 2,0m.  Šířkové 
uspořádání hlavního dopravního prostoru vychází ze stávající konfigurace skladebných 
prvků. Výsledná je navržena jako varianta minimalistická, která při zachování požadovaných 
návrhových parametrů vychází ze stávajícího stavu. 
 
V rámci této varianty se předpokládají lokální změny v systému odvodnění komunikací. 
Dojde k posunu UV, jejichž poloha nebude odpovídat nově navrhovanému stavu (cca 15ks). 
Rovněž se předpokládají lokální úpravy poloh stožárů VO a dořešení přisvětlení nově 
navrhovaných přechodů. 


