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Obr. 1: poloha budovy ZŠ Burešova (mapa © Přispěvatelé OpenStreetMap) 

 

2. PODKLADY 
 

V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

 polohopis a výškopis zájmového území, ortofoto (IPR) 

 orientační polohy inženýrských sítí (IPR) 

 územní plán územního celku hl. m. Prahy (IPR) 

 údaje o dopravní nehodovosti (http://pcr.jdvm.cz) 

 údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí – ČÚZK a identifikace dle ikatastr 

 průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ 

 vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace 

 koordinace (dostupné související připravované záměry) 

 dopravní průzkum  

 další jednání během zpracování studie 

 původní projektové dokumentace DIPRO (Střelničná), INPAR (vjezd do areálu ZŠ), 

Mott MacDonald (cyklostezka Žernosecká) 

 podklady TSK 
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3. JEDNÁNÍ / ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 

2. schůzka: 31. 5. 2017 - seznámení s výsledky dotazníkové šetření, upřesnění 

postupu prací a předání podkladů projektantovi 

3. schůzka  18. 10. 2017 - projednání návrhů (koncept dopravní studie) 

 

Dne 22. 6. 2017 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí ZŠ Burešova. 

V rámci průzkumy byly sledovány jak intenzity jednotlivých druhů dopravy, tak i chování 

jednotlivých účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné přecházení apod.). Výsledky 

byly použity jako objektivní data pro upřesnění analýz. 

 

Zápisy z jednotlivých jednání jsou přiloženy na konci textové části této studie. 

 

4. O PROJEKTU  
 

Cílem projektu Bezpečných cest do školy je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách 

do školy: podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, dále 

zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem 

na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, 

které byly získány na zhruba čtyřiceti pražských školách. 

 
Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila 

je o vlastní průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam 

nebezpečných a rizikových míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z 

podkladů pro zpracovatele této dopravní studie.  

 

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů s úřady a odborníky přináší i významný osvětový dopad. 

Spoluúčast dětí na projektu představuje nejen účinnou dopravní výchovu, ale i zvyšuje jejich 

pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor, za jeho formu a zároveň za to, co se v něm děje. 

Výsledky mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé 

strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky 

šetrného dopravování do školy.  
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5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE 
 

Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa na cestách do 

školy a ze školy, zjistit ucelený přehled o celkovém provozu v okolí školy, vyhodnotit 

možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, vlastnické, časové, technické, 

dopravní a ekonomické) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření. 

Dopravní studie obsahuje analýzu a posléze návrh vč. předběžného projednání možného 

řešení v úrovni ideového záměru ve formě studie, která předkládá návrhy řešení v textové i 

v grafické podobě. Dále pak studie slouží jako odborný podklad pro další jednání a jako 

součást zadání pro zpracování podrobné projektové dokumentace. 

Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou 

především reakcí na stav v době zpracování (léto/podzim 2017), takže v případě jakýchkoliv 

změn v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto 

skutečnosti reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny, resp. upraveny. 

V rámci projednání jsou do pracovní skupiny přizváni zástupci příslušných odp. orgánů státní 

správy i samosprávy, kteří mají možnost se k návrhům vyjádřit prostřednictvím účasti a 

zápisu z projednání.  

Projednání se zúčastnili zástupci:  

 ZŠ (zástupci žáků, vedení ZŠ, koordinátorky za ZŠ, zástupci rodičů při SRPŠ) 

 MČ Praha 8 (samospráva + sil. správní úřad dodatečně) 

 PČR a MPP 

 RFD MHMP a TSK, DPP a ROPID 

 IPR 

 ZŠ Žernosecká 

 

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ Praha 8, svému zřizovateli, která pak na základě 

odpovědnosti (správy) provede či požádá o řešení odpovídajícím opatřením buď sama, 

anebo ve spolupráci s MHMP (odbor Rozvoje a financování dopravy), potažmo přímo TSK, 

která nechá zpracovat jednotlivé podrobné odpovídající dokumentace.  
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6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 
 

Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly své třídní mapy, nakonec 

vznikla jedna školní mapa a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili 

potřebná data pro dopravní studii a pro školní plán mobility. Mapování proběhlo koncem 

druhého pololetí škol. roku 2016/2017. Aktuálně má ZŠ Burešova cca 760 žáků. Návratnost 

dotazníků byla 86 %, což je velmi dobrý vzorek.  

Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku dle 

četnosti: 

1) Nebezpečné přechody:  celkem 149 x 

a. Chabařovická  41 x 

b. Taussigova  27 x 

c. Rajmonova  19 x 

d. Střelničná  18 x 

e. Hlaváčova  12 x 

2) Vjezd do školy    92 x 

3) Cesta podél plotu od zastávky Šimůnkova 49 x 

 

Obr. 2: Přehledná mapka s řešenými místy v rámci této dopravní studie  

(procenta udávají přibližný ranní pohyb dětí ke škole) 
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Děti se zpravidla do školy dopravují následujícím způsobem: 

 
Obr. 3: Graf z žákovského mapování 

    
 
Děti se zpravidla ze školy dopravují následujícím způsobem: 

 
Obr. 4: Graf z žákovského mapování 
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Děti by se rády dopravovaly: 

 
Obr. 5: Graf z žákovského mapování 

 
 
Co dětem brání v tom, aby se dopravovaly tak, jak by chtěly: 
  

 
Obr. 6: Graf z žákovského mapování 
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Z dotazníků (stav z roku 2017) dále vyplývá: 

 S veřejnou dopravou není spokojeno 20 % dotázaných, stěžují si především na 

zpoždění spojů 

 

Tabulka 1 z žákovského mapování 
 

 Prostranství před školou se nelíbí 32 % dětí 

 Děti chtějí doplnit parkování pro kola a lepší dostupnost školy na kole a koloběžkách 

 

 

Obr. 7: Graf z žákovského mapování 
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7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM 
 
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy 

v šesti nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data, 

kterými nedisponují statistiky, MČ ani MHMP a jejich servisních organizací. Tato data jsou 

graficky zpracována v rámci analytických situací – přílohy řady C. V nich lze vyčíst: 

 evidované nehody od roku 2007 (červené body) a jejich popis a jednoduchý rozbor 

(důvod a následky)  

 reálné pěší trasy a koridory po chodnících, přechodech i mimo ně (zelené linie) 

 intenzity vozidel 

 intenzity chodců a jejich rozložení (děti / dospělí) či směr (k/od ZŠ) 

 situace interakce chodců a řidičů motorových vozidel na sledovaných přechodech 

 parkování, otáčení a další konkrétní situace v rozporu se zákonem a pravidly 

bezpečného provozu 

 data jsou zde uvedena vždy před vyučováním (7:15 – 8:15) v porovnáním s hodinou, 

kdy zpravidla končí vyučování (12:00 – 13:30). Odpolední data jsou přepočtena z 1,5 

hod. sledování na průměrnou hodinovou hodnot. 

 
 

 
 Obr 8: Žáci a učitel ZŠ Burešova při dopravním průzkumu jednoho z rizikových míst – Střelničná 

 (dne 22. 6. 2017) 
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY 
 

Podrobný výčet zjištěných závad a problémů, dále pak subjektivní vnímání dětí a rodičů 
včetně jednoduchého vyhodnocení nehodovosti je součástí jednotlivých situací řady C. 
 

8.1. Obecně 

Dopravní infrastruktura zůstala vzhledem k době výstavby okolního sídliště, kterého je ZŠ 

součástí, z přelomu šedesátých sedmdesátých let v podstatě beze změn, pouze se dle 

aktuálních možností rozšiřovaly potřeby pro parkování a doplňovaly některé prvky a opatření 

pro chodce.  

Výhodou oproti značnému množství jiných škol ZŠ Burešova je, že je umístěna v podstatě  

uvnitř území které není bezprostředně v kontaktu s komunikacemi, ze kterých pro děti a 

jejich samostatný pohyb do či ze školy vyplývá zpravidla největší nebezpečí. Nejblíže lze k 

budově zajet od severu z ul. Žernosecká přímo do areálu a dále do ulice Hlaváčova. 

Spádová oblast se omezuj především na bližší okolí, určitá část dětí však dojíždí i z Prahy 9 

(ca 60 dětí) , ze Zdib (cca 40 dětí) a z Březiněvsi (10), jednotlivci pak třeba až z Odoleny 

vody, Jižního města, Neratovic či Kostelce nad Labem, Sedlece Líbeznic, Řeže, Prahy 7 či 

z Vinoře.  

 

8.2 Automobilová doprava 

Rozdíl mezi ranní a odpolední dopravou autem s rodiči je v současném stavu (2017) cca 5%  

tj. v přepočtu se jedná o cca 40 dětí, které se odpoledne již nedopravují automobilem, využijí 

buď MHD či jsou pěšky. V těchto případech se tedy ráno evidentně nejedná o nezbytnost 

použít automobil, pouze možnost z důvodu časové či ekonomické úspory svézt se rodičem. 

Pro bezpečnější pohyb v okolí školy (především dětí) se jedná o část potenciálu co do volby 

druhu dopravy a tím tedy i snížení alespoň části ranní zátěže pro okolí ZŠ z provozu 

automobilové dopravy. Záleží však zpravidla i na rodičích, kteří tuto volbu činí za děti, a to ať 

už z důvodu obavy o jejich bezpečnost či z úspory času či nákladů (využití cesty do práce či 

firemního vozidla), anebo jen čistě z důvodu osobního pohodlí apod. Ráno tak nemusí být 

nutně v okolí školy 40 vozidel. Vzhledem k počtu vozidel a několika příjezdových možností 

se nejedná o nijak zásadní číslo.   

Důležitější je tedy soustředit se na bezpečnostně preventivní opatření přímo 

v místech, ve kterých jsou evidentní dopravně bezpečnostní závady, díky nimž se zde 

děti necítí bezpečně. Obecným problémem v sídlištích jsou ulice plné aut, parkujících až u 

přechodů anebo u míst, která jsou pro přecházení pravidelně využívána, dále pak zastaralé 

parametry komunikací mnohdy s předimenzovanými oblouky umožňujícími plynulou jízdu, 
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stále lepší jízdní vlastnosti a odolnost vozidel, rodiny vlastnící jedno vozidlo s dispozicí 

dalšího vozidla firemního atd. To vše v kombinaci činí chodce a cyklisty v území sídliště 

zpravidla stále méně dopravně konkurenceschopným. Konkrétní závady jsou uvedeny 

v podrobných analýzách každého místa a následná navrhovaná řešení na to patřičně 

reagují tak, aby fungovala preventivně. 

 

8.3 Veřejná doprava 

Ul. Žernosecká projíždí linky 102, 166 a 183, z Čimic pak do Šimůnkovi jezdí i jediný ranní 

spoj č. 251 (přijíždí v 7:42). Na Ládví pak přijíždí spoje řady 3xx, metro linky C a tramvaje 

linky 10. Přes Zdiby přijíždí k ZŠ Žernosecká i HOBR express, což je ranní a odpolední spoj 

autobusu bez licence v rámci PID. Pokud jsou děti nespokojeny (20%), jedná se o 

následující důvody:  

   

Tabulka 2 z žákovského mapování 
 

8.4 Pěší doprava 

Pěšky se do školy děti dopravují nejvíce (cca 59%), ze školy je to 62%. Pěšky by se nadále 

však rádo dopravovalo jen 30 % dětí. Problematika je analyzována a řešena individuálně u 

každého řešeného místa (situace C a D). 

 

8.5 Cyklistická doprava 

Z výsledků dotazníkového šetření je dále evidentní poptávka po bezpečnější cestě do školy 

bez prostřednictví motorového dopravního prostředku, a tedy i po možnosti ukládání kol a 

koloběžek. Až 30 % dětí by rádo jezdilo na kole či koloběžce, kdyby k tomu byly vhodné 

podmínky. Dnes takto činí 12 % dětí i přesto, že si své koloběžky ukládají zpravidla pod 

sedačky v šatnách.  
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Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo 

po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje 

spojitou infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Prahy 8, jsou 

cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“, 

a to přibližně v co nejpřímější a relativně svým schopnostem a zkušenostem „bezpečné 

stopě“. Výhodou je vnitřní část parkových ploch sídliště, která je chráněna od intenzivnějšího 

automobilového provozu, avšak cyklisté či koloběžkáři se naopak dostávají do kontraktu 

s chodci  což je pak zpravidla nepříjemné právě chodcům. Přesto lze najít společný průsečík, 

neboť prostor sídliště nabízí určitá možná do jisté míry kompromisní řešení.  

 

V případě Kobylis, potažmo okolí Ládví se dle uživatelské mapy „labs.strava.com/heatmap“ 

potvrzuje, že cyklisté území spíše využívají ve vyšší míře (neboť se výškově jedná o 

relativně přívětivé území). Projíždí však zpravidla právě po hlavních, což je z hlediska 

členitosti struktury území logické  

 

Obr. 9: Teplotní mapa pohybu cyklistů, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování 

GPS a evidují svůj pohyb na jízdním kole (pouze část cyklistů, avšak jeden z vhodných ukazatelů 

„míry pohybu / výskytu cyklistů“), zdroj: http://labs.strava.com/heatmap 
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Z hlediska cest do školy a za každodenními záležitostmi je třeba plošného zklidnění, které 

zde v legální podobě v zásadě chybí. Cyklisté dnes oficiálně mohou pouze po ulici Burešova 

a jinak jen společně s automobily v okolních místních či sběrných komunikacích. V rámci 

průzkumů byly sledovány vyšší intenzity cyklistů právě vždy v přímém směru k metru a 

naopak, neboť pro svou rozlehlost a rovinatost je vlastně velmi rychlé přiblížit se i z Ďáblic 

k metru a do okolních obchodů a dalších cílů.  

Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb v území, nejlépe po zklidněných 

komunikacích. Časté kličkování a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížení 

komfortu. Značené koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. 

sběrnici pro delší přesuny např. v rámci městské části nebo do sousední MČ. Běžná 

zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na kole je cca do 5 až 7 km. Jízdní kolo v městě má 

potenciál využití především pro jízdy na krátké vzdálenosti 2 až 4 km a pokud ho lze vhodně 

kombinovat s MHD a je podpořena i možnost bezpečného odkládání kol, míra využití 

jízdních kol se pak v místě přirozeně značně zvyšuje.  

 

 

Obr 10: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,  

Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,  

sv. fialová pak doporučené průjezdy územím, červená jsou integrační opatření pro cyklisty v rámci 

vozovek, růžové jsou sjízdné cesty mimo komunikace 
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Obr. 11: Výřez z celopražské uživatelské cyklomapy, část C – Praha jihozápad (zdroj IPR) 
 

Legenda: 
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Obr 12: schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy,  

zdroj: MHMP / IPR, praha.eu  

 

Z výše znázorněné mapy cyklokoncepce IPRu (výhledového systému tras celoměstského 

významu) je zřejmé uvažované výhledové doplnění trasy A28 podél Střelničné a A289 podél 

Ďáblické. Pro dopravu do/ze školy je však důležité především lokání bezpečné propojení, 

nejlépe formou zajištění prostupnosti celého sídliště.  

 

MČ Praha 8 též disponuje generelem bezmotorové dopravy, ze kterého je převzata 

koncepce řešení problematiky prostupnosti území na jízdním kole v místním měřítku. 

Touto vrstvou místního systému obsluhy území se zabývá situace přehledná situace E.  
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Obr. 13: Výřez ze situace „cyklomapa“ z generelu bezmotorové dorpavy MČ Praha 8 

 

Legenda: 
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Parkování jízdních kol a koloběžek 

Žáci požadují zajistit bezpečné parkování koloběžek a jízdních kol. Před ZŠ nejsou ani volně 

stojící stojany pro krátkodobé odkládání kol (pohotovostní), tj. pro rodiče či pro krátké 

návštěvy ZŠ. Pro účely školy (děti a zaměstnanci) je nutno nabídnout bezpečné a kryté 

stojany či prostory pro odložení kol a koloběžek po celou dobu vyučování. Inspirací pro 

zlepšení podmínek parkování může být ZŠ Kunratice. 

 

 
Obr 14: inspirace z Kunratic.- přístřešek před ZŠ Kunratice 

 



 Bezpečné cesty do školy 2017 
ZŠ Burešova, Praha 8 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Květoslav Syrový - 21 - 11 / 2017 

9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST 
 

Hodinové intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou uvedeny přímo 

v analytických přílohách C vždy u každého místa (sledovány jen ty potřebné). Využity jsou i 

současné intenzity sledované na síti (TSK), avšak jen jako orientační.  

 

 

obr 15: sledovaná síť, UDI-TSK 

Střelničná: 16.600 za 24 hod všech vozidel v obou směrech (pro jeden směr cca polovina) 

 

Nehodovost od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2017 

Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích 

(podklad http://pcr.jdvm.cz). 
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10. ŘEŠENÁ MÍSTA / FOTODOKUMENTACE 
 
Podrobný výčet navrhovaných opatření a jejich smysl je uveden v rámci jednotlivých situací 
řady D. Níže je pak uveden pouze stručný popis s fotodokumentací stavu z léta a podzimu 
2017. 
 
10.1 MÍSTO 1.1 – okolí vjezdu do areálu z ul. Žernosecká 
Problematický vjezd, pohyb v jeho okolí a velmi rizikový přechod mezi zadním vchodem ZŠ 
Burešova a předním ZŠ Žernosecká. Ve dvou etapách navržená úprava, v první pouze okolí 
vjezdu na veřejné straně v Žernosecké, druhá etapa pak počítá s úpravou celého prostoru 
mezi školami Burešova a Žernosecká.  
 

 
ráno je přechod pod dohledem strážníků, odpoledne pak PČR  

 

 
velkým problémem celého prostoru je kolmé parkování přímo u přechodu a vysoká míra nebezpečí 

především při vyjíždění 
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současné omezené provozu v úseku mezi školami 

 
 
 

 
vjezd stále vypadá jako komunikace a připojení jako křižovatka 
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provoz na Žernosecké 

 
 
 
 

 
podél severní hrany se připravuje pokračování stezky pro chodce a cyklisty jako je již zrealizované 

v západním úseku ul. Žernosecká  
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10.2 MÍSTO 1.2 – areál ZŠ 

 
V zobrazovaném stavu (léto / podzim 2017) je již skoro dobudovaný chodník podél 
příjezdové komunikace a nová brána s oddělenou brankou pro chodce, realizuje se závora 
na čip. Jediným možným problematickým úsekem zůstává koridor pro pěší v úrovni vozovky 
hned za zaparkovanými vozidly, která jsou však zpravidla zaměstnanců školy (na fotce 
vpravo), nikoliv rodičů, kteří se se svými vozidly pohybují spíše po komunikaci. 

 

 
 

 
 

 
Pohled směrem k Žernosecké – do doby absence chodníků byl problém společný pohyb dětí 

s automobily zaměstnanců školy, především ale rodičů  
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10.3 MÍSTO 1.3 – cesta podél areálu školy od zastávky Šimůnkova 
 
Zpevnění některých logických cest v sídlišti od doby výstavby chybí doposud. Jednou z nich 
je i přístup ke škole z ul. Žernosecká od zastávky Šimůnkova. Navrhuje se zpevnění 
s ohledem na současné stromy a jejich kořeny a doplnit chytré a vandaluvzdorné osvětlení. 
 

 
 

 
 

  
V létě, za sucha a světla se jedná o příjemnou cestu, v zimě a za tmy se tomuto propojení chodci 

raději vyhýbají. 
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Návrh předpokládá ponechání charakteru zčásti zpevněné cesty (mechanicky zpevněné kamenivo se 

spádem), protože asfaltová či dlážděná cesta s obrubníky by vyžadovala zásahy do kořenových 
systémů, mnohdy i kácení 

 

 
Inspirace možných řešení (může se jednat i o kombinaci úzké zčásti dlážděné cesty a zpevněného 

kameniva podél…) 
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shora: Letná, Hanspaulka, Dejvice, Hanspaulka  
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10.4 MÍSTO 2 – přechod Chabařovická x Střekovská 
 

Současný přechod pokrývá méně poptávaný směr provozu chodců, více chodců chodí mimo 
přechod, přes trávníky, řidiči současný přechod špatně vnímají – zpravidla si chodce vůbec 
nevšimnou nebo až na poslední chvíli, takže nestihnou zastavit. Chodec při interakci 
s vozidlem zpravidla vyčkává za zaparkovanými auty a není dostatečně zřetelný (vlevo). 
Navrhuje se nové řešení celého prostoru s nabídkou řešení do více směrů, součástí je i 
drobná avšak důležitá úprava v místě křížení chodníku a zadního vjezdu k budově školy 
Chabařovická. 

 

 
Pohled ve směru jízdy vozidel, z pozice řidiče 
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10.5 MÍSTO 3.1 – přechod Taussigova 
 
Průzkumy prokázaly, že tento přechod je nejméně problematický, takže pro něj nebyl nadále 
vytvořen ani návrh a pozornost byla věnována druhé variantě Žernosecké. Přesto pokud 
bude další poptávka, lze řešit obdobně jako u přechodu Chabařovická – zkrátit přechod na 
vnitřní straně oblouku a přisunout tak chodce blíže k vozovce, aby na sebe s řidičem 
vzájemně lépe viděli. 
 

 
Pohled z pozice řidiče  

 

 
Pohledem přicházejícího chodce 
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10.6 MÍSTO 3.2 – přechody Taussigova x Hlaváčova 
 

Mezi ulicemi Hlaváčova a Taussigova je umístěn přechod a těsně u něho vyznačené 
parkování tak nevhodně, že brání vzájemným rozhledům. Přechod v Taussigiově je sice 
přehledný, avšak vozidla do něho i přes umístěný příčný práh najíždí zpravidla velmi rychle. 
Návrh řeší křižovatku jako celek se zachováním parkování, avšak se zásadním zlepšením co 
do zklidnění automobilové dopravy a vzájemných rozhledů. Zlepšuje se i jižní místo pro 
přecházení 

 

 
Přechod v ul. Hlaváčova 

 

 
Nevhodně vyznačená modrá zóna placeného stání až k přechodu (parkování je sice nyní legální, 

avšak chybně provedené – nejsou dodrženy standardy pro řešení parkování vs. přecházení).  
Řidiči chodce zpravidla nepouští, i když se jedná o nejvíce využívaný přechod v okolí. 
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v rámci průzkumů zde byly též sledovány největší intenzity cyklistů v celé oblasti  

(propojení k metru, resp. od metra)  
 

 
křižovatková plocha je velmi rozlehlá a lze se zde bez obtíží otáčet, současně se rychle najíždí do 

přechodu přes ul. Taussigova 
 

  
Přechod přes ul. Taussigova a rychlá jízda (oblouk má pro rychlou jízdu příznivé parametry) 

 

  
místo pro přecházení je též umístěno těsně u zaparkovaných vozidel, chodec musí vykouknout z poza 

auta, aby mohl bezpečně přejít  
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10.7 MÍSTO 4 – přechod Rajmonova x Hrubého  
 
Slovy dětí „…přestože tudy projede málo aut a nechodí se tu tolik jako jinde, přejít ve směru 
ke škole není nic příjemného“. Nezbytné a okamžitě realizovatelné je odstranění keřů, ve 
druhé řadě pak úprava polohy a zkrácení délky přechodu, zlepšení u vjezdu do sousední 
školy a školky a bonusem je navýšení kapacity parkování o tři místa. 
 

   
vlevo: pohled chodce do směru, ze kterého přijíždí vozidla 

vpravo: chodec čeká daleko od místa, kudy projíždí vozidla, prostor je předimenzovaný, celkově 
nevyhovující a nevhodně řešený 

 

 
při cestě ze školy není přechod tak problematický 

 

 
sousední škola / školka 
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10.8 MÍSTO 5 – přechod Střelničná 
 
Nejnebezpečnějším místem je jasně přejít ul. Střelničná v místě tramvajových zastávek u 
metra Ládví. Návrh počítá se zúžením vždy na jeden jízdní pruh a vložení dělicího ostrůvku 
mezi autobusový záliv a jízdní pruh.  
 

  
 

  
 

 
Najděte tři rozdíly na obrázcích pro řidiče a současně žádný pro kluka, který jde ze školy. 
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Severní strana soustavy přechodů začíná vstupem do autobusového zálivu, ze kterého se je třeba 

mnohdy vrátit.  
Právo přejít přes přechod před vozidlem na přechodu přes Střelničnou v místě zastávky i nefunguje. 

 

 
Přecházení přes dva souběžné jízdní pruhy je velmi rizikové a dle ČSN má být takové řešení co 

nejdříve vyřešeno jinak. 
 
 

  
Pokud zrovna není dopravní špička a jezdí se po Střelničné svižněji, chodec hodlající přecházet má 

problém i na jižní straně soustavy tří přechodů. 
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Vlevo K+R vyznačené a nefunkční, vpravo reálné 

. 
 
 

 
Foto: zdroj ROPID 

 

 
Na jižní straně se zpravidla jezdí i strojí v pravém pruhu  

(dle průzkumu v ranní špičce projede 800 aut pravým pruhem a jen 39 v levém) 
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11. PROVOZ JÍZDNÍCH KOL V PARKU 
Protože se nejedná o ucelenou plochu parku v sídlišti, je vhodné řešit též provoz cyklistů 

plošně, neboť území využívají především místní obyvatelé pro plošný pohyb v území.  

 

Navrhuje se řešit park z hlediska přístupnosti pro jízdu na kole buď: 

1. Vyznačit plochu jako pěší zónu s povoleným vjezdem jízdních kol plošně na 

všech zpevněných plochách – principem řešení je, že cyklisté musí dbát zvýšené 

opatrnosti, a v případě kolize jde tzv. !odpovědnost za nimi“.  

2. stejně jako v případě jiných celopražsky významných parků a to dle vyhlášky 6/2001 

Sb. hl.m. Prahy o veřejné zeleni, tj. „parkovými“ piktogramy budou označeny 

koridory s možným pohybem jízdních kol. 

 
 

PŘÍLOHA č. 2 
k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně 
 
 
Vyznačení výjimek ze zákazů                               Vyznačení konce výjimky z příslušného zákazu 
(§ 3 odst. 1 písm. a) až  j)                                       (§ 3 odst. 1 písm. a) až  j)                                     
Rozměry 30 x 30 cm v barvě  černobílé,              Rozměry 30 x 30 cm v barvě černobílé,  
zelené okraje                                  okraje i úhlopříčka červené 
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12. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví 

hl. m. Prahy a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti komunikace / chodníky / zeleň). 

 

13. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 
Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce pod textem. Zpravidla 

bude třeba řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (veřejné 

osvětlení či změna využití plochy – určí stavební úřad dle novely stavebního zákona platné 

od 1.1.2018). Rámcové propočtové ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy cca 10% bez 

DPH a bez započtení nákladů nutných na veškerou agendu a přípravu (zhotovení projektové 

dokumentace), která činní zpravidla 5 až 10% z celkové ceny inv. nákladů. 

místo 
odhad inv. 

nákladů (mil. Kč) 

0 
Parkování pro kola   -  v přípravě, řeší MČ Praha 8, odd. bezmotorové 
dopravy - 

1.1 / etapa1 
Vjezd do areálu ZŠ Burešova - v přípravě, řeší MČ Praha 8, Servisní 
středisko - 

1.1 / etapa 2 
Okolí vjezdu a přechod Žernosecká – nutno požádat MHMP o 
zařazení do BESIP 4 

1.2 Cesta podél areálu ZŠ – v přípravě, řeší MČ Praha 8, OŽP - 
2 Přechod Chabařovická – nutno požádat MHMP o zařazení do BESIP 3 

3.1 Přechod Taussigova – zatím neřešen  

3.2 
Přechody Taussigova x Hlaváčova – nutno požádat MHMP o zařazení 
do BESIP 3 

4 Přechod Rajmonova – nutno požádat MHMP o zařazení do BESIP 1,5 
5 Přecházení Střelničná – nutno požádat MHMP o zařazení do BESIP 0,5 

  Odhad celkem bez DPH  12 mil. Kč 
 
   

14. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY / PRIORITY 
Pro stavební úpravy je nutno zažádat BESIP při RFD MHMP. Dle priorit BESIP se bude 

odvíjet příprava v rámci pověřené organizace TSK, a.s. Další možností je příprava PD 

z investic MČ Praha 8 s následným předáním PD se stavebním povolením k realizaci 

z prostředků TSK a to v souvislosti s výběrem do přípravy v rámci BESIP pro rok 2018. 

Jednotlivá místa lze řešit samostatně, bez vzájemných koordinací a stejně tak uvádět do 

provozu, tj. jsou z provozního hlediska nezávislá.  
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15. ZÁVĚRY 
Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného 

stavu dopravy na komunikacích v okolí ZŠ Burešova. Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ. 

Za účelem snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy (především na cestách do a ze 

školy), byla navržena řada moderních a již běžně používaných zklidňujících a 

bezpečnostních opatření, která nejen že usnadní pohyb dětem (především pěšky a dále pak 

na kole či koloběžce), ale také zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost veřejného 

prostoru nejen na samostatných cestách dětí, ale i ostatních obyvatel. 

Očekává se, že postupné realizace budou zlepšovat podmínky lokálně, v případě, že budou 

realizovány všechny a na ně budou navazovat liniová či plošná opatření s fyzickými nejen 

formální mi prvky zklidnění (zóny 30 s opatřeními na vjezdech apod.) lze do jisté míry 

očekávat i celoplošný pozitivní efekt.  

Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a 

jejich servisních organizací. Nezbytná je osvěta a práce školní komunity. Problémem bývá 

zpravidla chování rodičů v automobilech v okolí ZŠ, což je velmi úzká, přesto však známá 

cílová skupina, se kterou lze jednoduchým způsobem pracovat. 

Studie řeší pouze 6 nejproblematičtějších míst z pohledu žáků ZŠ, případnými dalšími místy 

se je třeba zabývat samostatně, nejlépe podnětem ZŠ k řešení směrem k MČ. 

S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější 

realizaci směřující ke zlepšení v okolí ZŠ) a provést vyhodnocení. 

Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány investiční náklady, a to jednak při 

dodržení odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost a jednak při udržení 

ucelenosti celého řešení problematického místa. Řešená místa je třeba řešit komplexně, 

neboť samy o sobě jednotlivé prvky zklidnění zpravidla nefungují – tj. požadovaného efektu 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu tak lze docílit především kombinací vhodných 

prvků. V případě záměru některý z prvků v rámci jednotlivých navrhovaných souboru 

opatření vypustit či změnit jeho parametry autor studie upozorňuje, že může dojít ke 

snížení efektu celého řešení.   

Celková cena výše uvedených úprav se odhaduje na cca 12 mil. Kč bez DPH. 

Priorita míst zařazených v dopravní studii: 
1. Střelničná 
2. Žernosecká 
3. Taussigova x Hlaváčova 
4. Chabařovická 
5. Rajmonova 
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V Praze dne 15. 11. 2017  Ing. Květoslav Syrový 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLIVKY:  

 
- HDP   hlavní dopravní prostor (vozovka) 
- PP   přidružený prostor 
- DZ   dopravní značení 
- DÚR   dokumentace k územnímu řízení 
- DSP   dokumentace ke stavebnímu povolení 
- NAD   nákladní automobilová doprava 
- PID   Pražská integrovaná doprava 
- MHD   Městská hromadná doprava 
- IZS   Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie) 
- SSZ   Světelné signalizační zařízení 
- ÚDI TSK  Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací 
- MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
- MČ    Městská část 
- VO   veřejné osvětlení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

všechny fotografie:  autor dopravní studie, pokud není uvedeno jinak 
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17. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ 
 

Zápis ze setkání č. 2 ve věci 
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY  

31. 5. 2017 
přítomni dle prezenční listiny 

 
Realizační tým školy představil výsledky mapování a dotazníkového šetření – viz školní prezentace 
Témata: 

1. stav zadního vjezdu do školy 
 přístupová cesta pro vjezd automobilů ze Žernosecké ulice 
 využívají zaměstnanci školy, rodiče, vjezd autobusů pro školní akce 
 zajíždějí i rodiče ze ZŠ Žernosecká (omezilo se po instalování vjezdu jen na povolení), 

v odpoledních hodinách rodiče vyzvedávající děti z kroužků (házená apod..) 
 vjezd je úzkou branou, není oddělený provoz automobilů a chodců 
 situaci vyhodnotilo jako nebezpečnou 92 dětí 

 
Projektant Syrový nahlédl do projektu připravovaného řešení příjezdové komunikace v areálu 
ZŠ. Konstatuje, že velmi nevhodné řešení je parkování u ZŠ a provedení nestavebního řešení v 
podobě pásu za zaparkovanými vozidly. Toto řešení potvrzuje současný v tomto místě 
neutěšený stav a vytváří potenciálně nebezpečné místo. Navrhuje prohodit pás pro chodce s 
parkováním - tím vznikne pás pro chodce podél fasády ZŠ. Současně je třeba zlepšit 
parametry nároží pásu pro chodce, aby tento pás chodci využívali přirozeně a nepokračovali 
dále podél aut, jako je tomu v souč. stavu. 
 

2. nebezpečné přechody v okolí školy  
 týká se několika přechodů v sídlištní zástavbě (Taussigova, Chabařovická, Rajmanova, 

Hlaváčova) a přechodu bez světelné signalizace přes ulici Střelničná – čtyřproudá 
komunikace + tramvajové trati 

 spatné rozhledové podmínky, obzvláště pro malé děti, modré zóny vyznačeny až 
k přechodům 

 
3. pěšina podél plotu školy 

 logické přímé spojení od zastávky autobusu ke vchodu do školy 
 nezpevněný povrch, neosvětleno 

 
4. stav MHD 

 odklon linky 136 
 neexistuje přímý spoj ze stanice Kobylisy, kam dojíždí děti bydlící mimo spádovou 

oblast školy 
 „Hobr“bus – soukromý dopravce z obce Zdiby, jede jen 2x denně – ráno ke škole, 

odpoledne zpět, zastávka až za ulicí Žernosecká  
Ing. Voříšek (TSK) upozornil na to, že zastávka je umístěna nelogicky, zbytečně vytváří pro 
děti nutnost přecházet ulici, navrhuje prozkoumat možnost využití stávajících zastávek 
organizací DPP a ROPID 
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5. údržba a využití veřejného prostoru 

 nedostatečná zimní a podzimní údržba komunikací (sníh, listí) 
 louže před školní jídelnou, rozbité chodníky 
 častý výskyt bezdomovců a podezřelých osob (vnitrobloky, u rybníčku) 
 zákaz pohybu dětí na zelených plochách před budovou školy 

Mgr. Mlejnecký podotkl, že výskytu bezdomovců a narkomanů by pomohlo prosvětlení 
vegetace 
zákaz pohybu na trávníku před školou je vydaný školou na popud policie, která opakovaně 
řešila stížnosti občanů, že děti poškozují vegetaci a konflikty s „pejskaři“ 
Ohledně údržby veřejného prostoru proběhne schůzka PM, školy a Odboru životního 
prostředí MČ Praha 8 – předpokládaný termín 15. 6. v 15 hod v terénu – domluví Bc. 
Hájková 
 

6. absence bezpečného ukládání kol 
 vzhledem k umístění školy existuje velký potenciál pro rozšíření dopravy do školy na 

kole nebo koloběžce, děti postrádají možnost bezpečného uložení, 143 dětí uvedlo, 
že by rády jezdily kole nebo koloběžce, ale nemají ho/ji kam dát – koloběžky 
nechávají v prostoru pod šatními skříňkami 

Projekt na klecové stání pro kola řeší MČ Praha 8 – Odbor dopravy Mgr. Martin Moulis, 
vedoucí oddělení a MgA. Petr Vilgus, Ph.D., místostarosta pověřený bezmotorovou dopravou. 
PM ve spolupráci s BC. Hájkovou zjistí aktuální stav 
 
VÝSTUPY: 
Pracovní skupina se shodla na následujících místech pro dopravní studii: 

1. okolí vjezdové brány od ul. Žernosecká a cesta podél plotu od Žernosecké k 
hlavnímu vchodu  

2. přechod Chabařovická 
3. přechod Taussigova 
4. přechod Rajmonova 
5. přechod Střelničná u tramvajové zastávky 

a jako samostatná témata v rámci dopravní studie: zlepšení veřejné dopravy v okolí ZŠ 
Ostatní témata se budou řešit mimo dopravní studii s městskou částí Praha 8. 
 
Monitoring dopravy proběhne 22. 6. (ráno 7:15 - 8:15, odpoledne 12:30 až 14:00) škola 
zajistí 5 dozorů pro 5 skupin dětí (celkem 1 třída). 

 
Zapsala: B. Klimešová 1. 6. 2017 
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Zápis ze setkání č. 3 ve věci 
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY  

 
PRACOVNÍ SKUPINA PROJEKTU Bezpečné cesty do školy ZŠ Burešova 

18. 10. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni: kpt. Ing. Helena Neumannová PČR, městská policie Praha 8, 
Roman Petrus, starosta Prahy 8, Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství 
 
Dopravní projektant Ing. Květoslav Syrový představil výsledky monitoringu a návrhy pro dopravní 
studii pro následující místa, vybraná na základě žákovského mapování: (uvedeno podle priority, na níž 
se pracovní skupina shodla). Pro řešení místa 1 bylo přizváno vedení ZŠ Žernosecká, neboť prostor 
funguje zároveň jako předprostor této ZŠ.  
1. Žernosecká vjezd do školy (místo 1) 
 problémy: -  zastavování a parkování vozidel v prostoru vjezdu do areálu ZŠ Burešova 

- nevhodné zastavování přímo v komunikaci  
- kolmé parkování před ZŠ v blízkosti přechodu pro chodce přes ul. Žernosecká  
- potkávání dětí a jedoucích vozidel ve vjezdu do ZŠ Burešova a společný pohyb 

chodců a vozidel po příjezdové komunikaci částečně zlepšen novými 
stavebními úpravami 

 návrh: -  vytvoření chodníkového přejezdu na vjezdu do areálu ZŠ Burešova 
- osazení oblouků u vjezdu do ZŠ Burešova protiparkovacími sloupky 
- zvýšený dlouhý práh s integrovaným přechodem pro chodce za účelem 

fyzického zpomalení vozidel v ul. Žernosecká, zlepšení rozhledových podmínek,  
- přisvícení přechodu, nový přechod přes plánovanou stezku pro cyklisty před ZŠ 

Žernosecká 
- nahrazení kolmého parkování podélným dále od přechodu – bilance je +3 

parkovací místa oproti souč. stavu. Možné je prodloužení prostoru 
vyhrazeného pro podélné parkování dále v ul. Žernosecká směrem do Kobylis, 
vše v rozsahu potřeby stavebních úprav. 

- nový prostor pro zastavení školního autobusu před ZŠ Žernosecká  
 diskuze:   - podle informací MČ je do konce roku lhůta k podání připomínek na dodatečnou 

úpravu vjezdu, dle informací vedení ZŠ Burešova bude místo vjezdu též 
stavebně dořešeno, výstup studie bude předán projektantům 

- vedení ZŠ Žernosecká: denně dojíždí přes 400 dětí, tj. 200 aut, požadavek na 
dořešení parkování, případná nová parkovací místa musí být vyhrazena pro 
školu, nesmí se na nich vyznačit modré zóny   

- K. Syrový: doprava dětí do/ze ZŠ Žernosecká je samostatný problém, stejně 
jako problém s parkováním, společný problém je však okolí přechodu, kde je 
kolmé parkování problematické z hlediska bezpečnosti i plynulosti (kolmé 
parkování = omezování dopravy v obou směrech, podélné = vždy pouze jeden 
směr). Doporučuje řešit školní plán mobility a samostatné bezpečné cesty do 
školy, jejichž smyslem je řešit problémy koncepčně, propojeně tj. neizolovaně. 
Zlepšení bezpečnosti nemá být podmíněno výstavbou či zajištěním nových míst 
parkování pro ZŠ Žernosecká. Návrh má pozitivní bilanci parkování.  

- K. Syrový: stezka pro chodce a cyklisty není záměr ze studie, jedná se o 
samostatný projekt MČ Prah 8, zde uvedeno pouze koordinace. Přesto je 
záměr hodnocen z pohledu projektanta jako potřebný a vhodný. 
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2. Střelničná (místo 5) 
 problémy: -  vysoká nehodovost na přechodech pro chodce 

- nepovolené vjíždění a zastavovaní os. automobilů v prostoru zastávky BUS 
- nevhodně řešené přechody, přecházení přes dva souběžné jízdní pruhy 

 návrh -  zúžení vozovky v místě jižního přechodu na jeden jízdní pruh a rozšíření 
prostoru pro chodce u přecházení přes tramvajovou trať od jihu 

- dělicí ostrůvek pro přecházení v severní části přechodu 
- možno zlepšit i podmínky pro MHD (potažmo i cyklisty) formou vyhrazeného 

jízdního pruhu pro autobusy a jízdní kola (VJP) 
- doplnění přisvícení 

 diskuze:   - omezení na jeden jízdní pruh nebude mít vliv na plynulost dopravy (je dáno 
kapacitou světelných křižovatek v úseku – obě jen jeden jízdní pruh pro jízdu 
přímo) 

- TSK – rozšíření komunikace na severní straně před přechodem pro účely K+R, 
Ing. Syrový zařadí jako variantu  

- VJP podporují organizace DPP a ROPID 
- ukončení VJP na jižní straně je potřeba posunout dále před přechodem 
- Ing. Syrový: zřízení VJP není podmínkou pro navrhovaná řešení v místech 

přechodů, nad kterými není v pracovní skupině pochyby, tj. vznikne situace pro 
fázi I: úpravy přechodů, fáze II: návrh P+R a VJP, pro které nutno navrhnout 
řešení i v rámci navazujících úseků a dle zadání ROPID +DPP.   
 

3. Taussigova x Hlaváčova (místo 3)  
 problémy:  - nejvyužívanější přechod – příchod od metra, využívají i školní skupiny, mnoho 

cyklistů od metra i k metru (ze sídliště i od Ďáblic) 
- řidiči nerespektují právo chodce na přecházení, nevyhovující rozhledy, 

parkování až k přechodu, rozlehlá křižovatka, nevhodné místo pro přecházení 
 návrh -  celou křižovatku řešit na zvýšeném prahu s redukcí křižovatkové plochy 

(pro zdůraznění jiného režimu je možné zvolit jiný povrch než asfalt – betonové 
dlaždice dimenz. pro větší zatížení apod.) 

- zmenšení jihovýchodního poloměru nároží a zajištění vzájemných rozhledů z 
jižního konce přechodu na vozidla přijíždějící z jihu ul. Hlaváčova 

- zajištění rozhledů na obou přechodech pro chodce a jednom místě pro 
přecházení – zrušení jednoho parkovacího stání 

-  nové přisvícení obou přechodů pro chodce  
 diskuze:   - Mgr. Mlejnecký: požadavek na povrch vhodný i pro jízdu na kole 

- IPR doporučuje vyvýšený povrch vozovky řešit z pojížděné maloformátové 
betonové dlažby (stejně tak v návrhu místa 2), která je hladká a vhodná i pro 
jízdu na kole 

- TSK: rozšířit vozovku v severovýchodní nároží a tím vytvořit možnost pro lepší 
řešení při západní straně (menší poloměr nároží v ul. Hlaváčova, delší podélné 
parkování a kratší přechod), K. Syrový: rozsáhlejší stavební úpravy, ale tvarově 
lepší řešení, možné – zapracuje. 
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4. Chabařovická (místo 2) 
 problémy: -  nevhodná délka i umístění přechodů 

- chodci přechází mimo vyznačené přechody, prošlapané cesty v zeleni 
- řidiči nerespektují právo chodce na přejití, nevyhovující rozhledy 

 návrh -  zúžení komunikace v místě přechodu vysazením chodníkové plochy 
- zvýšená plocha v celém oblouku křižovatky 
- místo pro přecházení na jihovýchodním konci oblouku 
- sloučení výjezdů od ZŠ Chabařovická 
- přestěhování kontejnerů pro tříděný odpad 
- sloučení pochozích ploch  
- priorita chodců u ZŠ Chabařovická (pěší cesta v jedné úrovni s parkovou 

plochou: pro vozidla zvýšený práh)  
 diskuze:   - IPR – upřednostňuje umístění kontejnerů na vnějším oblouku, 2 parkovací stání 

na vnitřním oblouku považuje za nevhodně umístěná vzhledem k pobytovému 
potenciálu nově vzniklého plácku, navrhuje jejich zrušení (i s ohledem na jejich 
malý počet), dále doporučuje vyvýšený povrch vozovky řešit z pojížděné 
maloformátové betonové dlažby (stejně jako v návrhu místa 3 - Taussigova) 

- TSK – na příjezdové komunikaci k ZŠ Chabařovická není ukončený zvýšený 
prostor křižovatky – bude doplněno 

5. Rajmonova (místo 4) 
 problémy: -  parkování těsně u přechodu, délka přechodu, přechod nerespektuje též další 

požadovaný směr do sousední ZŠ/MŠ 
- keř bránící rozhledu 

 návrh -  nová poloha, zkrácení a rozšíření přechodu pro chodce nově umístěného na 
zvýšený práh široký 

- přesunutí parkování na vnitřní oblouk 
- navýšení kapacity parkování  
- úprava vjezdu do ZŠ/MŠ 

 diskuze:   - bez připomínek 
 
Další místa: 
Taussigova východ 
 problémy: -  nevhodná délka přechodů, řidiči nerespektují právo chodce na přejití, 

nevyhovující rozhledy 
 návrh -  podobná situace u většiny přechodů na sídlišti 

- zrušení parkovacích stání těsně u přechodu (2 místa) 
 diskuze:   - paní Dolejšová – umístění ZUŠ – velký provoz v odpol. hodinách  
 
pěšina - Famfulíkova 
 problémy: -  nezpevněná neosvětlená cesta 
 návrh -  zpevnění částečně propustným povrchem 

- osvětlení, mohou být i nízké vandaluvzdorné sloupky, které nebudou svítit do 
oken domu a budou adekvátní řešení parkové plochy 

 diskuze:   - řeší MČ (Bc. Pýchová), je ve stadiu před podáním projektu, dále jako 
samostatný projekt MČ Praha 8 

- dotaz (Mgr. Mlejnecký) na vhodnost cesty pro cyklisty, odp. Ing. Syrový: 
částečně zpevněný povrch je vhodný pro kola, pro koloběžky by musel být 
asfalt, který by představoval významnější zásah do stávajícího porostu (vzrostlé 
stromy). Kolobežkáři mohou okolo po souč. cestách, avšak nutná údržba či 
obnova.  
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- IPR požaduje takovou úpravu pěšiny, která nejlépe zachová cenný parkový až 
lesní charakter místa (mlatový povrch a nízké osvětlovací sloupky, jak je 
uvedeno v návrhu) 

 
zpevněné plochy v prostoru parku v okolí školy 

 vysoký podíl cyklistické dopravy, nejen dětí, ale i dospělých, bylo by potřeba pohyb cyklistů i 
koloběžkářů zlegalizovat  

 požadavek na správce parku, Ing. Syrový navrhuje umístění parkových tabulek povolujících 
pohyb cyklistů na všech vjezdových místech, nedoporučuje osazení klasickými dopravními 
značkami, neboť se nejedná o komunikace ve smyslu silniční legislativy. Pro cyklisty tedy 
nutno dořešit i celý prostor parku v okolí ZŠ, nejlépe dle jednotného řešení pro parky hl. m. 
Prahy (značení cest dle velkých parků -  Stromovka, Letná apod., dle vyhl. hl. m. Prahy č. 
6/2001) 

 Paní Dolejšová (SRPŠ) připomíná nevhodný stav asfaltových povrchů cest, louži před jídelnou 
ZŠ  

 
vyjádření ROPID k autobusům MHD: 

1. HOBR bus není licencovaná linka pro pravidelnou linku veřejné dopravy, proto nemůže 
využívat prostor zastávky Šimůnkova 

2. Pro dopravu od regionálních linek PID od Zdib lze využít linku 102 ze zastávky Kobylisy, nebo 
linku 183 ze zastávky Vozovna Kobylisy 

 
Přístřešky na kola: 
 Podle vyjádření MČ Praha 8 je projekt přístřešku pro kola hotový a momentálně prochází vnitřním 
připomínkováním v rámci úřadu. Tyto procesy nelze nijak urychlit. 
 
Závěry: 
Priorita míst zařazených v dopravní studii: 

6. Střelničná 
7. Žernosecká 
8. Taussigova x Hlaváčova 
9. Chabařovická 
10. Rajmonova 

požadavky na MČ:  realizace bezpečného ukládání kol 
 úprava cesty pro pěší v ul. Famfulíkova 
 oprava asfaltových povrchů v parku u školy 
 zlegalizování provozu cyklistů na zpevněných parkových plochách 

zapsala: B. Klimešová 
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RIZIKOVÁ MÍSTA DLE ZŠ

místa řešená dopravní studií:

1.  OKOLÍ ZŠ BUREŠOVA

1.1 VJEZD DO AREÁLU ZŠ

1.2 AREÁL ZŠ

1.3 CHODNÍK / STEZKA PODÉL AREÁLU ZŠ

2.  PŘECHOD CHABAŘOVICKÁ x STŘEKOVSKÁ

3.  TAUSSIGOVA

3.1 PŘECHOD TAUSSIGOVA

3.2 PŘECHODY TAUSSIGOVA x HLAVÁČOVA

4.  PŘECHOD RAJMONOVA x HRUBÉHO

5.  PŘECHOD STŘELNIČNÁ

poznámky:

- PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PŘÍSTUPU DĚTÍ K BUDOVĚ ŠKOLY Z

JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ JSOU TAKTO ZNÁZORNĚNY Z DŮVODU

PŘEHLEDU O MÍŘE POHYBU DĚTÍ Z JEDNOTLIVÝCH SMĚRŮ A

VÝSKYTU DĚTÍ V JEDNOTLIVÝCH VYTIPOVANÝCH RIZIKOVÝCH

MÍSTECH.

- HODNOTY JSOU PŘEPOČTENY POMĚRNÝM ZPŮSOBEM, TJ. V

RÁMCI DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU BYLY SLEDOVÁNY POUZE

ŘEŠENÉ LOKALITY A OSTATNÍ BYLY DOPOČÍTÁNY.

- ÚDAJE JSOU PRO RANNÍ CESTU DO ŠKOLY - ODPOLEDNÍ CESTA

ZE ŠKOLY SE MNOHDY LIŠÍ (NĚKTERÉ DĚTI, KTERÉ RÁNO PŘIJELI

AUTEM S RODIČEM JEDOU DOMŮ AUTOBUSEM APOD.)

způsob dopravy dětí do školy

způsob dopravy dětí ze školy
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ŽERNOSECKÁ

20 / 60 dětí

29 / 29  dospělých

CHODCI DO (Z) AREÁLU ZŠ SMĚR OD ZASTÁVKY (PŘECHODU)

10 / 15 dětí

6 / 13  dospělých

CHODCI DO (Z) AREÁLU ZŠ SMĚR OD KOBYLIS:

P

P

P

P

56 / 23 VOZIDEL PARKUJE PŘED SLOUPKY

5 / 3 VOZIDEL PARKUJE NA TRÁVĚ:

9 / 1 VOZIDEL SE OTÁČÍ V PROSTORU VÝJEZDU

3 / 4 VOZIDEL ZASTAVUJE VE VOZOVCE:

P

40 / 10

58 / 10

24 / 6  řidičů jede nepřiměřenou rychlostí

P

Z

Š

 

Ž

e

r

n

o

s

e

c

k

á

Z

Š

 

B

u

r

e

š

o

v

a

VE 14 / 1 PŘÍPADECH DOCHÁZÍ K INTERAKCI VOZIDLO vs. CHODEC

(dle subjektivních postřehů dětí při sčítání)

dle subjektivního hodnocení

dětí jede každé třetí vozidlo

v areálu ZŠ velmi rychle

K+R před ZŠ Žernosecká

nefunguje pro ZŠ Burešova

PROSTOR VJEZDU DO AREÁLU ŠKOLY

FUNGUJE JAKO K+R.

KAŽDÉ DRUHÉ DÍTĚ SE V MÍSTĚ VJEZDU

SETKÁ Z VOZIDLEM

před ZŠ Žernoceská hlídkují strážníci

(MPP) i policisté (PČR), přesto zde

dochází k mnoha nebezpečným situacím

(pohyb od K+R / výjezd z komého

parkování / rychlá jízda mimo dozor,

otáčení u vjezdu do areálu ZŠ Burešova)

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 1 ~ ANALÝZY

ŽERNOSECKÁ - VJEZD K ZŠ

POPIS PROBLÉMŮ
:

· absence oddělení provozu chodců od vozidel

· interakce mezi chodci a vozidly přímo u vchodu v úzkém prostoru

· řidiči motorových vozidel parkují a otáčejí se na nevhodných

místech

· nevhosné stavební uspořádánoí vjezdu

· okolní prostor slouží i jako přístup do další ZŠ

· kolmá stání vs. výjezdy do poměrně frekventované komunikace (ve

špičce) - nejsou rozhledy, výjezd z parkoviště je velmi nebezpečný

· K+R za přechodem slouží spíše pro ZŠ Žernosecká a některá

vozidla tam parkují příliš dlouho

· povolený vjezd do areálu ZŠ pro rodiče

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "nebezpečný prostor - nutnost vyhýbat se autům"

· "děti nevidí přes auta"

· "rychle jedoucí auta v areálu ZŠ"

· "chybí chodník"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v lokalitě je za dané časové období evidováno 12 nehod

· jedna z nehod je přímo na přechodu s účastí chodce, který byl

těžce zraněn

· 8 nehod souvisí s nesprávným otáčením a couváním a ve 2

případech nestihl řidič před přechodem pro chodce dobrzdit a

narazil do vozidla před sebou

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova
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ANALÝZA - MÍSTO 1

ŽERNOSECKÁ

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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11 / 94  dětí

21/ 31  dospělých

CHODCI PODÉL ZAPARKOVANÝCH AUT:

19 / 5 dětí

12 / 3  dospělých

CHODCI PODÉL HŘIŠTĚ:

14 / 4 VOZIDEL ZAJÍŽDÍ (VYJÍŽDÍ) DO (Z) PARKOVIŠTĚ

8 / 3 VOZIDEL PARKUJE NA KOMUNIKACI

2 / 2 VOZIDEL SE OTÁČÍ V PROSTORU U PARKOVIŠTĚ

37 / 3

38 / 3

VOZIDLA JEDOUCÍ AŽ K PRŮCHODU ŠKOLOU:

0 / 4 DOCHÁZÍ K INTERAKCI VOZIDLO vs. CHODEC

37 / 3

OTÁČENÍ VOZIDEL

do ZŠ dojíždí celkem 15% dětí autem (tj.

cca 110 aut) z toho cca 40 (třetina) jich

zajíždí do areálu ZŠ od Žernosecké

Odpoledne se však zajíždí již jen cca 10 aut.

pravděpodobnost interakce vozidlo / chodec

je sice vzhledem k inzenzitám velmi nízká,

avšak polovina dětí ráno jde při opačné

straně (podél hřiště), nově však budou děti

chodit po chodníku podél ZŠ

Odpoledne odchází 3x více dětí právě

areálem ZŠ než ráno přichází, avšak je zde

méně vozidel (čtvrtina)

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 1 ~ ANALÝZY

AREÁL ZŠ

POPIS PROBLÉMŮ
:

· vysoký počet vozidel zajíždějících do areálu školy, kde se otáčí a

jedou zpět

· kolizní situace mezi chodci a jedoucími vozidly - bez oddělení

provozů, bez chodníku

· vozidla nepřizpůsobují rychlost dané situaci, komunikace je řešena

jako vozovka a s provozem chodců se zde nepočítá

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "rychle jezdící auta"

· "není chodník"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v areálu školy nejsou evidované žádné nehody

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.1-2

ANALÝZA - MÍSTO 1

AREÁL ZŠ

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)

S

měřítko: 

datum: 
10 / 10 / 2017

příloha: 

záměr: 

zhotovitel studie: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 
1 : 500

Sušická 850/28, Praha 6, 160 00

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110

syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz

formát: 
A3

koordinátor programu Bezpečných cest do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

prazskematky@ecn.cz., www.prazskematky.cz

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 



S

T

Ř

E

K

O

V

S

K

Á

C

H

A

B

A

Ř

O

V

I
C

K

Á

3 / 1  řidičů dalo přednost

26 / 5  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

4 / 3  dětí 

24 / 3  dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:

32 / 13  dětí 

39 / 7  dospělých 

CHODCI MIMO PŘECHOD:

45 / 35  dětí 

52 / 31  dospělých

171 / 49

V případě, že přes přechod ráno projíždí vozidlo a

setká se s chodcem, který hodlá přecházet,

tak v 15 % situací řidič chodce ignoruje

(ze 171 řidičů nepustí chodce 26 z nich,

pouze 3 z nich chodce pustí,

tj. 10 % dodržování povinnosti nechat chodce přejít)

Současný přechod pokrývá poptávaný

směr chůze jen zčásti.

Mimo směr, ve kterém je přechod,

prochází ráno větší polovina chodců (97),

než přímo po přechodu (celkem 70).

2x oficiálně vyznačené parkovací

stání při jižní hraně ulice (těsně

před přechodem) jsou v rozporu s

požadavkem na zajištění rozhledů

na přechodu pro chodce

(dle ČSN 73 6110)

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 2 ~ ANALÝZY

CHABAŘOVICKÁ

POPIS PROBLÉMŮ
:

· nevhodná délka přechodu vzhledem ke stavebnímu uspořádání

komunikace - vzájemné rozhledy chodec vs. řidič nevyhovují (na

jižním konci přechodu chodec vyčkává daleko od "kolizního místa"

křížení / u severního okraje často parkuje vozidlo v nároží) - 2x

parkovací stání jsou vyznačena a přitom není splněn požadavek na

rozhledy dle ČSN 736110)

· řidič vnímá chodce až na psolední chvíli / chodec je schovaný za

parkujícími vozidly, současně komunikace umožňuje jízdu 50 km/h

· větší část chodců přechází mimo vyznačený přechod - v křižovatce

přes ostrůvek, nebo hned za zatáčkou - přechod nepokrývá

poptávané směry chůze

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "nebezpečný přechod"

· "děti nevidí přes auta"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· za dané časové období je v této lokalitě evidováno 10 nehod,

všechny tyto nehody jsou srážky se zaparkovanými, nebo

odstavenými vozidly, kde nedošlo k žádným následkům na zdraví,

· žádná nehoda není evidována v místě přechodu

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.2

ANALÝZA - MÍSTO 2

CHABAŘOVICKÁ

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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0 / 8  řidičů dalo přednost

2 / 6  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

7 / 9  dětí 

13 / 9  dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:

41 / 4  dětí 

14 / 12  dospělých 

2

3

 
/
 
2

7

Ráno převažuje pohyb chodců

nad automobilovým cca 3x.

Ve směru jízdy aut k přechodu

ráno projelo 23 vozidel, z toho 2x

nenechal řidič chodce přejít.

Právě ve směru jízdy nejsou

zajištěny rozhledy na jižní konec

přechodu, odkud právě ráno

přechází chodci ve směru k ZŠ.

Odpoledne jsou řidiči

nepozornější, v 6 z 27 případů

(22%) nenechali chodce přejít a

projeli přes přechod před

chodcem, který hodlal přecházet

2x oficiálně vyznačené parkovací

stání při jižní hraně ulice (těsně

před přechodem) jsou v rozporu

s požadavkem na zajištění

rozhledů na přechodu pro

chodce

(dle ČSN 73 6110)

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 3 ~ ANALÝZY

TAUSSIGOVA - VÝCHOD

POPIS PROBLÉMŮ
:

· nevhodná délka přechodu vzhledem ke stavebnímu uspořádání

komunikace - vzájemné rozhledy chodec vs. řidič nevyhovují ani

pro rychlost 30 km/h (chodec vyčkává daleko od "kolizního místa"

křížení), 2 oficiálně vyznačená místa v rámci ZPS jsou v rozporu s

požadavky na rozhledy dle ČSN 736110

· východní přechod je stíněn keřem (kosodřevina) - nejsou zajištěny

rozhledy

· část chodců přechází za zatáčkou mimo vyznačený přechod pro

chodce díky nepokryté poptávce směru chůze

· parkuje se i těsně před přechodem

· v nároží parkují vozidla - jedoucí vozidla musí měnit náhle směr a

méně vnímají provoz chodců

· zpomalovací práh / retardér je příliš blízko u přechodu než aby

fungoval pro účely snížení rychlosti a preference pohybu chodců

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "nebezpečný přechod"

· "děti nevidí přes auta"

· "přechod v zatáčce"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v této lokalitě je evidováno celkem 7 nehod, všechny nehody byly

srážky se zaparkovanými, nebo odstavenými vozidly a byly bez

následků na zdraví

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.3-1

ANALÝZA - MÍSTO 3

TAUSSIGOVA - VÝCHOD

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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5 / 5  řidičů dalo přednost chodci

3 / 13  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

1 / 15  dětí 

20 / 10  dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:

43 / 7  dětí 

32 / 12  dospělých 
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CHODCI SMĚR ZŠ:

79 / 40  dětí 

55 / 53  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

31 / 27  dětí 

170 / 47  dospělých

40 / 29

38 / 32

21 / 5  řidičů dalo přednost

1 / 9  řidičů nedalo přednost
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Severní slepý konec ul. Hlaváčova

funguje jako prostor pro K+R.

Oblouk komunikace je relativně plynulý a

i přes umístění příčného prahu /

retardéru dochází odpoledne ve 13 z 18

(ráno 3 z 8) případů interakce řidič /

chodec, že chodec není respektován,

když hodlá přecházet.

Řešení tedy není funkční

Parkem projíždí

nadprůměrné

množství cyklistů

(ve směru okolí

stanice metra

Ládví - sídliště a

naopak).

2x oficiálně vyznačené parkovací

stání při západní hraně ul.

Hlaváčova (těsně u přechodu)

jsou v rozporu s požadavkem na

zajištění rozhledů na přechodu

pro chodce

(dle ČSN 73 6110)

další 3 místa u místa pro

přecházení též nevyhovují pro

zajištění rozhledů

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 3 ~ ANALÝZY

TAUSSIGOVA x HLAVÁČOVA

POPIS PROBLÉMŮ
:

· severní přechod v ul. Hlaváčova je ze západní strany zakrytý

parkujím vozidlem v rámci nevhodně vyznačeného parkovacího

stání - nejsou zajištěny vzájemné rozhledy chodec vs. řidič dle

ČSN 736110

· u místa pro přecházení nejsou též zajištěny rozhledy

· přechod Taussigova je nadměrně dlouhý a chodci jsou při jižní

hraně přiliš daleko od potenciálního "kolizního místa" přechodu,

oblouk komunikace je relativně plnyulý pro jízdu nad 30 km/h - díky

tomu dochází k nerespektování chodců, kteří hodlají přecházet,

retardér těsně před přechodem je nedostatečný

· v prostoru je sledována vysoká poptávka od provozu cyklistů a

infrastruktura pro ně není řešena

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "nebezpečný přechod"

· "děti nevidí přes auta"

· "přechod v zatáčce"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v této lokalitě je evidováno celkem 5 nehod, 3 z nich byly srážky se

zaparkovanými, nebo odstavenými vozidly a 2 s jedoucím

vozidlem, všechny nehody byly bez následků na zdraví

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.3-2

ANALÝZA - MÍSTO 3

TAUSSIGOVA x HLAVÁČOVA

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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5 / 0  řidičů dalo přednost

10 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

2 / 10  dětí 

12 / 9  dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:

40 / 5  dětí 

11 / 9  dospělých 

25 / 20

V nároží u přechodu je třeba trvale

odstranit keř i s kořeny!

Chodci přes něj nejsou patrní,

zvlášť když se jedná o děti.

Z 15 situací anterakce chodec vs.

řidič je 10 negativních (66%), tj.

není respektováno právo chodce

přecházet.

Před přechodem je možné fyzicky

možné parkovat po obou stranách

- následně nejsou zajištěny

rozhledy.

1x oficiálně vyznačené parkovací

stání při západní hraně ul.

Rajmonova (těsně u přechodu) je

v rozporu s požadavkem na

zajištění rozhledů na přechodu

pro chodce

(dle ČSN 73 6110)

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 4 ~ ANALÝZY

RAJMONOVA

POPIS PROBLÉMŮ
:

· ve vzájemných rozhledech překáží keř - nutno odstranit

· podélné parkování před přechodem nevyhovuje požadavku na

dodržení rozhledových poměrů na přechodu pro chodce dle ČSN

73 6110

· přechod není díky stavebnímu uspořádání řidiči dostatečně vnímán

· chodci přechází též před zatáčkou v prostoru, který není pro

přecházení řešen, přestože se jedná o poptávaný směr či prostor

· před přechodem parkují vozidla a zabraňují vzájemným rozhledům

potřebným pro bezpečný provoz v prostoru přechodu

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "nebezpečný přechod"

· "děti nevidí přes auta a přes zeleň"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v této lokalitě jsou evidovány celkem 4 nehody, 3 z nich byly srážky

se zaparkovanými, nebo odstavenými vozidly a 1 s jedoucím

vozidlem, všechny nehody byly bez následků na zdraví

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.4

ANALÝZA - MÍSTO 4

RAJMONOVA

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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STŘELNIČNÁ

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

2 / 9  dětí 

60 / 92  dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:

27 / 10  dětí 

76 / 122  dospělých 

800 / 4
00

CHODCI SMĚR ZŠ:

27 / 8  dětí 

72 / 125  dospělých 

21 / 0  dětí 

42 / 77  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

3 / 7  dětí 

86 / 101  dospělých

42 / 87  dospělých

36 / 23  řidičů dalo přednost

107 / 68  řidičů nedalo přednost

17 / 69  řidičů dalo přednost

28 / 57  řidičů nedalo přednost

5
0
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 /
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4
5
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6
 /
 6

0

39 / 2
0

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

10 / 0  dětí 

CHODCI SMĚR ZŠ:

Jedná se o jeden z nejvíce nehodových přechodů v širokém okolí!!

Celkem je evidováno 13 srážek s chodcem, z toho 1x smrtelné

zranění (přímo po nehodě) a 4x s těžkými následky na zdraví.

Díky umístění přechodu do zastávkového zálivu chodec vyčkává

daleko od kolizního místa přechodu a bežného jízdního pruhu, takže

v případě, že chodec hodlá přecházet, řidič mu to neumožní v 73 %

případů (107 situací ze 145).

Odpoledne jsou o třetinu až o polovinu vyšší

intenzity chodců než ráno.

Ranní špičkové intenzity vozidel převažují

dvojnásobně ve směru od Kobylis na Prosek,

ve směru Kobylisy jsou ráno i odpoledne

intenzity vozidel cca srovnatelné.

Levý pruh je v případě obou jízdních pásů

využívaný oproti pravému velmi málo.

Ve směru Kobylisy je to šestina všech

vozidel, ve směru Prosek je to dokonce jen

5% intenzit vtomto směru (v ranní špičce).

Díky míře využití obou levých pruhů dochází

často k nepřiměřeně rychlé jízdě v tomto

"volném pruhu".

Legenda

pěší trasa

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

58 / 10

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  22. 6. 2017, 7:15 - 8:15 (slunečno, 20°C) / 12:00 - 13:30 (slunečno, 25°C )

MÍSTO 5 ~ ANALÝZY

STŘELNIČNÁ

POPIS PROBLÉMŮ
:

· přechody přes dvoupruh v jednom směru (2x)

· vysoké intenzity vozidel

· vysoká nehodovost - z hlediska statistiky jeden z nejvíce

nebezpečných přechodů v Praze

· severní přechod končí v zastávkovém zálivu

· malý prostor dělících ostrůvků pro vyčkávání u tramvajové tratě

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "velký provoz"

· "pocit ohrožení"

· "divní lidé"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 7/2017)

· v okolí přechodu je v daném období evidováno celkem 41 nehod,

14 nehod s lehkým zraněním, 4 nehody s těžkým zraněním a 1

smrtelná nehoda

· celkem 13 nehod jsou srážky s chodcem, 6 z nich přímo na

vyznačeném přechodu - z toho 1x smrtelná nehoda na jižním

přechodu

· 7 nehod s chodcem zavinili řidiči, 2 nehody zavinili chodci mimo

přechod, 4 nehody chodců jsou v místě tramvajové tratě

· všechny nehody s těžkými zraněními a nejvíce nehod s lehkými

zraněními jsou soustředěny na přechodech pro chodce a v jejich

nejbližším okolí - srážky chodce s nekolejovými vozidly, nebo

tramvají

· ostatní nehody souvisí především s nedodržením bezpečné

vzdálenosti za vozidlem v prostoru přechodů pro chodce a

křižovatky

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

C.5

ANALÝZA - MÍSTO 5

STŘELNIČNÁ

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne

(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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VJEZDOVÁ BRÁNA

(PROJEKT MČ V RÁMCI ÚPRAV KOMUNIKACÍ V AREÁLU)

ODDĚLENÝ PROVOZ CHODCŮ OD VOZIDEL DO AREÁLU ZŠ

(PROJEKT MČ V RÁMCI ÚPRAV KOMUNIKACÍ V AREÁLU)
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VJEZD PROVEDEN JAKO

POZVOLNÁ RAMPA - DO ÚROVNĚ

CHODNÍKU

VODICÍ ČÁRA V4 (0,25 m)

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky
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NÁVRH - MÍSTO 1

ŽERNOSECKÁ - ETAPA 1

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

· úprava pouze ve vjezdu do areálu ZŠ Burešova, ponechání okolí

přechodu v současném stavu

· vytvoření chodníkového přejezdu na vjezdu do areálu ZŠ Burešova

(podél vjezdu protiparkovací sloupky)

· parametry vjezdu / výjezdu umožňující provoz autobusů (plavání,

výlety, školy v přírodě)

ETAPA 1

VLEČNÉ KŘIVKY AUTOBUSU 12 m:

VÝJEZD Z MÍSTA LEŽÍCÍHO MIMO POZEMNÍ KOMUNIKACI VÝCHODNÍM

SMĚREM ZČÁSTI ZASAHUJE DO SEVERNÍHO PRUHU / POKUD BUDE

POŽADAVEK NENAJÍŽDĚT DO PROTISMĚRU, BUDE NUTNÉ ZRUŠIT DVĚ

PARKOVÁCÍ STÁNÍ HNED VEDLE VJEZDU

ROZHLEDY JSOU PROVĚŘOVÁNY NA 30 km / h - NA SOUČASNOU

DOVOLENOU RYCHLOST

1 : 250

1 : 500
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POCHOZÍ PLOCHY VRÁMCI

TRAVNATÝCH PLOCH UMOŽŇUJÍCÍ

PŘÍSTUP K ZAPARKOVANÝM

VOZIDLŮM

RUŠENÉ KOLMÉ PARKOVÁNÍ (NEJSOU ZAJIŠTĚNY ROZHLEDY

A PŘEHLEDNOST PROSTORU) - kapacita 14 míst

NOVÁ TRANVATÁ PLOCHA BEZ KEŘŮ (MOŽNO KVĚTINY)

VJEZD DO AREÁLU ZŠ

VJEZDOVÁ BRÁNA

ODDĚLENÝ PROVOZ CHODCŮ OD VOZIDEL DO AREÁLU ZŠ

PROTIPARKOVACÍ SLOUPKY

ZVÝŠENÁ PLOCHA S ASFALTOVÝM POVRCHEM

NOVÉ PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ V

KAPACITĚ MINIMÁLNĚ 6 MÍST
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VODÍCÍ LINIE PRO NEVIDOMÉ

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD DIMENZOVANÝ NA POJEZD VOZIDEL

VAROVANÝ PÁS

PŘECHOD PONECHÁN V SOUČASNÉ

POLOZE VČETNĚ PŘISVÍCENÍ
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PŘIPRAVOVANÁ DĚLENÁ STEZKA

PRO CHODCE A CYKLISTY

(PD MOTTMACDONALD)

PŘECHOD PŘES

OBOUSMĚRNÝ PÁS PRO

CYKLISTY

ZRUŠENÍ ZÁBRAN PŘED ZŠ

NOVÉ PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ

V KAPACITĚ 5 MÍST

ZÁBRADLÍ

PLNÁ DĚLICÍ ČÁRA

(ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ)

NOVÉ PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ V

KAPACITĚ MINIMÁLNĚ  6 MÍST

VYTVOŘENÍ ROZPTYLOVÉ PLOCHY

PROSTOR PRO ŠKOLNÍ ZÁJEZDOVÝ

AUTOBUS ZŠ ŽERNOSECKÁ

(LZE VYUŽÍVAT I PRO OS. VOZIDLA S

POVOLENÍM ZŠ - ZAMĚŠTNANCI ZŠ)
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VLEČNÉ KŘIVKY

AUTOBUSU 12 m

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova
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DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRH - MÍSTO 1

ŽERNOSECKÁ

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

· zvýšený dlouhý práh s integrovaným přechodem pro chodce

(parametry ramp 1:15 zajišťující provoz BUS) - fyzické zpomalení

motorové dopravy (nejen formální)

· nahrazení kolmého parkování podélným vč. zajištění přístupu na

chodníky (např. zatravňovací dílce) - zajištění rozhledů na

přechodu i v prostoru výjezdu z areálu a zajištění celkové

přehlednosti prostoru v okolí přechodu, nová celk. kapacita stání 21

(bilance +3, bez započítání možného odstavení 3 vozidel v

prostoru pro školní zájezdový autobus)

· vytvoření chodníkového přejezdu na vjezdu do areálu ZŠ Burešova

(podél vjezdu protiparkovací sloupky)

· vytvoření prostoru pro odstav autobusu pro úřely ZŠ Žernosecká

ETAPA 2
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ZLEPŠENÍ POVRCHU PŮVODNĚ

VYŠLAPANÝCH PĚŠIN (PROŠLAPY) A

DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

CESTY VEDOU MEZI STROMY A CELÝ

PROSTOR JE SPÍŠE KLIDOVOU PARKOVOU

PLOCHOU V SÍDLIŠTI, NAVRHUJE SE TEDY

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO ČI MLAT

(V ZÁVISLOSTI NA TECHNICKÉM ŘEŠENÍ V

OHLEDU K PROPUSTNOSTI POVRCHU) S

OBRUBAMI S OCELOVÝCH PÁSNIC

(NUTNÉ JE SPRÁVNÉ SPÁDOVÁNÍ TJ. PŘÍČNÝ

A SKLON, ABY PŘI DEŠTÍCH A V ZIMNÍM

ODBODBÍ DOCHÁZELO K MINIMÁLNÍM

PROBLÉMŮM S POVRCHEM A NÁSLEDNOU

EVENT. ÚPRŽBOU)

SOUČÁSTÍ MÁ BÝT I VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

(VZHLEDEM KE VZROSTLÉ ZELENI SE

DOPORUČUJE ŘEŠIT NÍZKÉ

VANDALUVZDORNÉ SLOUPKY - cca 1m NAD

ÚROVNÍ POVRCHU).

Poznámka: stromy jsou zde znázorněny jen

orientačně, v rámci studie není k dispizici jejich

zameření skutečné polohy, takže tvar a umístění

event. obrub cest bude třeba přizpůsobit kmenům

(odtsupy, vynechání obrub apod.).

Jednou z možností je též provést cesty bez obrub.

Výhodou zčásti zpevněných ploch je, že stromy

mohou být součástí těchto ploch a případné

současné obnažené kořeny mohou být překryty.

Záleží však na zvolené skladbě povrchu a kvalitě

realizace.
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PROSTOR PRO PŘÍSTŘEŠEK

PRO JÍZDNÍ KOLA A KOLOBĚŽKY

DALŠÍ PROSTOR PRO PŘÍSTŘEŠEK

PRO JÍZDNÍ KOLA A KOLOBĚŽKY

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

S MENŠÍM POČTEM

KOLIZÍ SE STROMY

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mechanicky zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

CESTA PODÉL AREÁLU ZŠ

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova
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NÁVRH - MÍSTO 1

CESTA PODÉL AREÁLU ZŠ

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

· zpevnit současné pěšiny pro účely celoročního využití (cesta od

zastávke MHD k ZŠ a naopak)

· nové veřejné osvětlení - nízké přízemní sloupky
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CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD V ÚROVNI CHODNÍKU, VE SMĚRU JÍZDY

VOZIDEL K/OD ZŠ PROVEDENY RAMPY Z KOSTKY KAMENNÉ 10 / 10

PODÉL CHODNÍKU VAROVNÉ PÁSY Š. 0,4m

UPRAVENÝ PŘÍJEZD DO AREÁLU ZŠ CHABAŘOVICKÁ

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

NOVÝ CHODNÍK

ZVÝŠENÁ PLOCHY VOZOVKY

ÚPRAVA POLOHY

NAVAZUJÍCÍCH CEST

ROZŠÍŘENÍ POCHOZÍCH PLOCH

(Z DŮVODU KŘÍŽENÍ VÍCE SMĚRŮ)

STÁVAJÍCÍ STROM JEHOŽ OKOLÍ KMENU BUDE

PROVEDENO JAKO POCHOZÍ, MOŽNOST PRO

DOPLNĚNÍ MOBILIÁŘE, SEZENÍ ATD

PROSTOR PRO KONTEJNERY - ALTERNATIVNÍ

ŘEŠENÍ, PARKOVÁNÍ SE ZDE REDUKUJE Z DŮVODU

ZACHOVÁNÍ ROZHLEDŮ PŘED MÍSTEM PRO

PŘECHÁZENÍ

ALTERNATOVNĚ LZE UMÍSTIT JEŠTĚ DVĚ

PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉLNÁ - AVŠAK S OHLEDEM

NA ROZHLEDY PŘED MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ

RAMPA ZVÝŠENÉ PLOCHY

ROZŠÍŘENÍ PLOCHY VOZOVKY (+2

PARKOVACÍ STÁNÍ) S OHLEDEM NA STROMY

JEDNA Z MOŽNOSTÍ PRO UMÍSTĚNÍ

PROSTORU PRO KONTEJNERY NA

TŘÍDĚNÝ ODPAD

ROZHLEDY PRO ZASTAVENÍ NAVRŽENY NA 30 km/h (vzd. 20 m)

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

PŘECHÁZENÍ CHABAŘOVICKÁ

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

S

měřítko: 
D2

datum: 
15 / 11 / 2017

příloha: 

záměr: 

zhotovitel studie: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 
1 : 500

Sušická 850/28, Praha 6, 160 00

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110

syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz

formát: 
A3

koordinátor programu Bezpečných cest do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

prazskematky@ecn.cz., www.prazskematky.cz

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRH - MÍSTO 2

PŘECHÁZENÍ CHABAŘOVICKÁ

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZKLIDNĚNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V OBLOUKU

· zúžení komunikace v oblouku kom. Chabařovická x Střekovská

(š. 4,25 m) a redukce vozovkových ploch

· přechod a místo pro přecházení na příčném prahu dlouhém v

kontextu většiny příčných pěších vazeb přes vozovku a v

návaznosti na okolní chodníky a prošlapy

· jeden vjezd / výjezd od ZŠ Chabařovická kolmo na vozovku

· přemístění kontejnerů na tříděný odpad - vně oblouku i

nadzemní, uvnitř oblouku vzhledem k rozhledům pouze jako

podzemní (není kolize s inženýrskými sítěmi)

· přechod pro chodce nově přisvícen

· odvodnění bude třeba min. dvěma ul. vpustmi u ramp prahů a to

v závislosti na souč. příčných sklonech (odvodnění zvýšené

plochy bude řešeno do těchto vpustí)

PREFERENCE CHODCŮ NA CHODNÍKU

· křížení chodníku a vjezdu k ZŠ Chabařovická proveden jako

chodníkový přejezd na zvýšeném prahu
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ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE,

PŘISVÍCENÍ A UMÍSTĚNÍ NA ZVÝŠENOU PLOCHU

KŘIŽOVATKY, ODSTRANĚNÍ PARKOVACÍHO

STÁNÍ, KTERÉ PŘEKÁŽÍ VE VZÁJEMNÝCH

ROZHLEDECH (ŘIDIČ / CHODEC)

ZACHOVÁNÍ PARKOVÁCÍHO PÁSU VČETNĚ

KAPACITY

REDUKCE PLOCHY KŘIŽOVATKY A ZAJIŠTĚNÍ

ROZHLEDŮ VÝCHODNÍHO PŘECHODU V UL.

TAUSSIGOVA

ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ MÍSTA PRO

PŘECHÁZENÍ

ODVODNĚNÍ

POSUNUTÍ VOZOVKY NA ÚKOR

ZELENÉ PLOCHY o cca 1,3 m

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

PŘECHÁZENÍ TAUSSIGOVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

S

měřítko: 
D3

datum: 
15 / 11 / 2017

příloha: 

záměr: 

zhotovitel studie: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 
1 : 500

Sušická 850/28, Praha 6, 160 00

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110

syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz

formát: 
A3

koordinátor programu Bezpečných cest do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

prazskematky@ecn.cz., www.prazskematky.cz

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRH - MÍSTO 3

PŘECHÁZENÍ TAUSSIGOVA

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZKLIDNĚNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

· redukce počtu kolizních bodů, tj. redukce křižovatkové plochy

· zmenšení jihovýchodního poloměru nároží a zajištění

vzájemných rozhledů z jižního konce přechodu na vozidla

přijíždějící z jihu ul. Hlaváčova

· křižovatka navržena jako zvýšená plocha

· zajištění rozhledů na obou přechodech pro chodce a jednom

místě pro přecházení dle ČSN 73 6110 (změna 1)

· nové přisvícení obou přechodů pro chodce (severní přechod je v

trase zásadního propojení mezi sídlištěm a dopravním uzlem PID

Ládví)

· doplnění prvků  pro salbozraké a nevidomé (přechodu a místa

pro přecházení)

· bilance parkování: nulová, tj. bez úbytku či navýšení

· nutno prověřit výškové řešení a tedy i odvodnění (předpoklad 3

nové uliční vpusti)



B

U

R

E

Š

O

V

A

R

A

J

M

O

N

O

V

A

PŘESUNUTÍ 4x PARKOVACÍ STÁNÍ DO VNITŘNÍ

STRANY OBLOUKU

PŘESUNUTÝ PRUH PRO PARKOVÁNÍ,

ŠIROKÝ 3,0 m Z DŮVODU MOŽNOSTI VYSTUPOVAT

ZE STRANY ŘIDIČE I V SITUACI PONECHÁNÍ KEŘŮ

PODÉL VNITŘNÍ HRANY KOMUNIKACE

ZRUŠENÝ CHODNÍK - NAHRAZENÝ ZATRAVNĚNÍM

CHODNÍK V NOVÉ POLOZE

(ZAJIŠŤUJE PŘÍSTUP Z OBOU SMĚRŮ, VČETNĚ MŠ)

ZKRÁCENÝ PŘECHOD PRO CHODCE

SE ZAJIŠTĚNÝMI VZÁJEMNÝMI

ROZHLEDY

STAVEBNÍ PRÁH ŠIROKÝ S INTEGROVANÝM

PŘECHODEM PRO CHODCE

REDUKOVANÉ VOZOVKOVÉ PLOCHY NA VJEZDU

DO AREÁLU MŠ

NOVÁ OBRUBA SMĚREM K VJEZDU DO MŠ S JINÝM

POLOMĚREM

JÍZDNÍ PRUH JE NOVĚ V PŘÍMĚJŠÍ NÁVAZNOSTI NA

POKRAČOVÁNÍ MEZI OBOUSTRANNÝM ŠIKMÝM STÁNÍM

(LEPŠÍ PODMÍNKY PRO VYHÝBÁNÍ A PRO VOZIDLA

SVOZU ODPADU A IZS)

+3 PARKOVACÍ STÁNÍ (ZMĚNA Z PODÉLNÉHO

STÁNÍ NA ŠIKMÉ)

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD V MÍSTĚ VJEZDU DO

MŠ, KTERÝ JE SOUČASNĚ I VCHOD (ZKLIDNĚNÍ

MOTOROVÉ DOPRAVY NA VJEZDU)

PROVEDENO JAKO ZESÍLENÁ VOZOVKOVÁ

KONSTRUKCE VČ. ČÁSTI PLOCHY V AREÁLU

ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO PRUHU VOZOVKY TAK, ABY

BYL ZAJIŠTĚN VÝJEZD Z PROTĚJŠÍHO ŠIKMÉHO

PARKOVÁNÍ
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ROZHLEDY PRO ZASTAVENÍ NA RYCHLOST

30 km/h, TJ. VZDÁLENOST DELŠÍ ODVĚSNY JE

20 m (dle ČSN 73 6110, změna1)

NOVÉ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

PŘECHÁZENÍ RAJMONOVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

S

měřítko: 
D4

datum: 
15 / 11 / 2017

příloha: 

záměr: 

zhotovitel studie: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 
1 : 500

Sušická 850/28, Praha 6, 160 00

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110

syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz

formát: 
A3

koordinátor programu Bezpečných cest do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

prazskematky@ecn.cz., www.prazskematky.cz

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRH - MÍSTO 4

PŘECHÁZENÍ RAJMONOVA

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZKLIDNĚNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V OBLOUKU

· zúžení komunikace v oblouku kom. Rajmonova x Hrubého (š.

4,25 m) a redukce vozovkových ploch

· přechod pro chodce v nové poloze tak, aby byly zajištěny

vzájemné rozhledy  současně, aby nedocházelo k parkování

těsně před přechodem (zúžení vozovky a zřízení jednostranného

chodníkového mysu)

· nový chodník v návaznosti na novou polohu přechodu, původní

chodník nahradit zatravněnou plochou a v původní linii nejlépe

osadit keře, které budou opticky i fyzicky zabraňovat chůzi v

původní trase

· celková bilance parkování po realizaci je +3 parkovací stání

· podél MŠ je řešen chodník s preferencí provozu chodců, tj. vjezd

je proveden na chodníkovém přejezdu

· vnější obruba v oblouku vozovky je nad kolektorem s

inženýrskými sítěmi ponechávána v původní poloze a obruba je

ve směru k vjezdu do MŠ řešena s jiným poloměrem (složený

oblouk)
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VLEČNÁ KŘIVKA JE PROVĚŘENA PRO KLOUBOVÝ

AUTOBUS S ODSTUPEM 0,5 m OD NOVÝCH HRAN

ZÚŽENÍ MŮŽE BÝT PROVEDENO NEJDŘÍVE VE

ZKUŠEBNÍM PROVOZU NESTAVEBNÍM ŘEŠENÍM

ZÚŽENÍ ZE STRANY TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY JEDNAK

SMĚŘUJE VOZIDLA DO VYUŽÍVANĚJŠÍHO PRUHU V

KŘIŽOVATCE S UL. DAVÍDKOVA, PŘEDEVŠÍM PAK

ROZŠIŘUJE PROSTOR OSTRŮVKU MEZI TRAMAVJOVÝM

TĚLESEM A VOZOVKOU

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY

STŘELNIČNÁ

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Burešova

S

měřítko: 
D.5 - 1

datum: 
15 / 11 / 2017

příloha: 

záměr: 

zhotovitel studie: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 
1 : 500

Sušická 850/28, Praha 6, 160 00

Ing. Květoslav Syrový , ČKAIT 0013654, IČ: 76384110

syrovy.k@gmail.com, www.kvetoslavsyrovy.cz

formát: 
A3

koordinátor programu Bezpečných cest do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

prazskematky@ecn.cz., www.prazskematky.cz

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ BUREŠOVA, PRAHA 8

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRH - MÍSTO 5

PŘECHOD STŘELNIČNÁ - VARIANTA 1

Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21

Městská část Praha 8

v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.mzp.cz, www.sfzp.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky 

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

SEVERNÍ PŘECHOD

· rozdělení severního přechodu dělicím ostrůvkem (pozor na poklop šachty kanalizace)

· zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a jízdní kola (v současné levém

jízdním pruhu směr Kobylisy jede ve špičce pouze každé 6. vozidlo) - opatření může

též odradit mnoho řidičů, kteří dnes využívají autobusovou zastávku jako K+R

· zrušení jednoho běžného jízdního pruhu je možné, neboť předchází křižovatka vždy s

jedním hlavním proudem na vjezdu (v rámci průzkumu v ranní špičce z celk. 614

vozidel jelo v levém pruhu jen 106 vozidel)

· rozšíření vozovky v nájezdovém klínu do autobusové zastávky o 1,4 - 1,8 m, tj.

provedení nového vozovkového souvrství, v místě přechodu s asfaltovým povrchem, v

místě souč. zastávkového zálivu ponechána dlažba

JIŽNÍ PŘECHOD

· v místě jižního přechodu zúžení na jeden jízdní pruh, tj. zkrácení o 3,3 m (dle průzkumu

v současnosti projíždí levým jízdním pruhem jen cca 4,6 % ze všech vozidel - v ranní

špičce bylo v levém pruhu sledováno jen 39 vozidel z celkových 840 a odpoledne 20 z

celk. 420 vozidel), následuje totiž řazení v uspořádání vlevo / přímo+vpravo

· v případě stavebního řešení dlouhého mysu nutno nově umístit jednu uliční vpust, jinak

je možnost odvodnění řešit i zkrácením stavebního řešení a klín zúžení provést jen

pomocí dopravního značení a zařízení (montovaný práh Z12)

OBA PŘECHODY

· nové přisvícení všech částí obou přechodů (jižní 1x, severní 2x)

VARIANTA 1
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VLEČNÁ KŘIVKA JE PROVĚŘENA PRO KLOUBOVÝ

AUTOBUS S ODSTUPEM 0,5 m OD NOVÝCH HRAN

ZÚŽENÍ MŮŽE BÝT PROVEDENO NEJDŘÍVE VE

ZKUŠEBNÍM PROVOZU NESTAVEBNÍM ŘEŠENÍM

ZÚŽENÍ ZE STRANY TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY JEDNAK

SMĚŘUJE VOZIDLA DO VYUŽÍVANĚJŠÍHO PRUHU V

KŘIŽOVATCE S UL. DAVÍDKOVA, PŘEDEVŠÍM PAK

ROZŠIŘUJE PROSTOR OSTRŮVKU MEZI TRAMAVJOVÝM

TĚLESEM A VOZOVKOU

KABELOVÉ CHRÁNIČKY INŽENÝRSKÝCH SÍTI

PRO VYTVOŘENÍ ZÁLIVU K+R JE NUTNÉ PROVÉST DÍKY

VÝŠKOVÉMU PŘEVÝŠENÍ CHODNÍKU NAD VOZOVKOU O

cca 0,5 až 0,7 m ZÍDKU / PALISÁDU SE ZÁBRADLÍM A

PROVĚŘIT KRYTÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTI, TJ. ZDA NEBUDE

NUTNÁ PŘELOŽKA

V PŘÍPADĚ INŽ. SÍTĚ PODÉL CHODNÍKU - BUDE TŘEBA

DROBNĚ UPRAVIT POLOHU

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

SEVERNÍ PŘECHOD

· rozdělení severního přechodu dělicím ostrůvkem (pozor na poklop šachty kanalizace)

· zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a jízdní kola (v současné levém

jízdním pruhu směr Kobylisy jede ve špičce pouze každé 6. vozidlo) - opatření může

též odradit mnoho řidičů, kteří dnes využívají autobusovou zastávku jako K+R

· zrušení jednoho běžného jízdního pruhu je možné, neboť předchází křižovatka vždy s

jedním hlavním proudem na vjezdu (v rámci průzkumu v ranní špičce z celk. 614

vozidel jelo v levém pruhu jen 106 vozidel)

· rozšíření vozovky v nájezdovém klínu do autobusové zastávky o 1,4 - 1,8 m, tj.

provedení nového vozovkového souvrství, v místě přechodu s asfaltovým povrchem, v

místě souč. zastávkového zálivu ponechána dlažba

JIŽNÍ PŘECHOD

· v místě jižního přechodu zúžení na jeden jízdní pruh, tj. zkrácení o 3,3 m (dle průzkumu

v současnosti projíždí levým jízdním pruhem jen cca 4,6 % ze všech vozidel - v ranní

špičce bylo v levém pruhu sledováno jen 39 vozidel z celkových 840 a odpoledne 20 z

celk. 420 vozidel), následuje totiž řazení v uspořádání vlevo / přímo+vpravo

· v případě stavebního řešení dlouhého mysu nutno nově umístit jednu uliční vpust, jinak

je možnost odvodnění řešit i zkrácením stavebního řešení a klín zúžení provést jen

pomocí dopravního značení a zařízení (montovaný práh Z12)

OBA PŘECHODY

· nové přisvícení všech částí obou přechodů (jižní 1x, severní 2x)

VARIANTA 2

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

K+R

V současnosti zajíždí řidiči zpravidla do

autobusového zálivu a nevyužívají prostor k tomu

určený (hned vedle vestibulu metra Ládví, kde

však mnohdy stojí vozidla zásobování).

Realizace zálivu pro K+R s kapacitou 4 místa

(určeno roztečí stožárů a prodlouženým vjezdem

do autobusového zálivu) je podmíněna terénní

úpravou s nízkou palisádou, neboť chodník je

východním směrem o cca 0,5 - 0,7 m výše nad

vozovkou. Podél K+R je třeba vytvořit přístupový

chodník. Řešení zřejmě vyvolá drobné úpravy, či

přeložky inženýrských sítí.
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(A 28)

(A 289)

společný provoz v pěší zóně či kom. s vyloučeným provozem motor. dopravy

LEGENDA

stav výhled

společný provoz na stezce pro chodce a cyklisty 

oddělený provoz na stezce pro chodce a cyklisty

společný či oddělený provoz v rámci vozovky - odpovídající integrační opatření

(A 289)A 283

značená cyklotrasa celoměstského významu

společný provoz na zpevněné parkové ploše v hlavním směru

(značeno parkovými symboly / neznačeno jako stezka pro chodce a cyklisty)
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INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTY

INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTY V OKOLÍ

· Řešení provozu cyklistů v celém parku je nad rámec

projektu BCŠ, přestože se v současnosti cca 11% všech

dětí dopravuje do/ze ZŠ na koloběžce (a 32 % by se na

kole a koloběžce dopravoalo, kdyby pro to byly příhodné

podmínky - zdroj: dotazníkový průzkum v ZŠ).

· V rámci event. přípravy bodových opatření dle projektu

BCŠ bude nutné rozhodnout, zda znázorněné linie dle

platného cyklogenerelu MČ Prahy 8 platí, tj. zda

současné severní chodníky v místech 2 / 3.1 / 3.2 řešit

již jako společné stezky pro chodce a cyklisty a

případné přechody pro chodce pak jako sdružené

přechody a přejezdy pro cyklisty (dle platné legislativy).

INFRASTRUKTURY PRO JÍZDNÍ KOLA

převzato z generelu bezmotorové dopravy MČ Praha 8

POZNÁMKY:
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