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Obr. 1: vlevo okolí budovy ZŠ Jitřní a vpravo ZŠ Filosofská
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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



podklady TSK

3. JEDNÁNÍ / ČASOVÝ HARMONOGRAM
Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání:
2. schůzka:

22. 5. 2017 - seznámení s výsledky dotazníkové šetření, upřesnění
postupu prací a předání podkladů projektantovi

3. schůzka

25. 10. 2017 - projednání návrhů (koncept dopravní studie)

Dne 8. 6. 2017 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí z budovy Jitřní a
25 dětí z budovy Filosofská. 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.
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4. O PROJEKTU
Cílem projektu Bezpečných cest do škol 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.

Obr. 2: pecházení od zastávky ke školní budově v Jitřní
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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 a celkovém pohybu 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. Studie předkládá řešení v grafické podobě. Dále pak
studie slouží jako odborný podklad pro další jednání a jako 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 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, pokud se
jedná o smysluplné a funkční řešení. 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 4 (samospráva + sil. správní úřad)
 PČR a MPP
 RFD MHMP a TSK, DPP a ROPID
 IPR
Dopravní studii škola předá zástupcům MČ Praha 4, svému zřizovateli, která pak na základě
vlastnictví či správy provede odpovídající opatření 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 budova Jitřní cca 450 dětí budova Filosofská 470 dětí.
Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí školy z dotazníku dle
četnosti budovy Jitřní:
1) Neexistující místo k přecházení u zastávky autobusu a nenavazující chodník
k přechodu – 197 x
2) Neexistující parkování pro rychlé zastavení aut a následný přechod od něj – 124 x
3) Přechod v křižovatce Nad hájem x Jitřní (obchod – školní potřeby, sladkosti) - 64x
4) Přechod Údolní – zastávka autobusu č. 106 – auta jedou příliš rychle - 52 x
5) Již existující přechod v ulici Jitřní – chybí funkční chodník a připojení - 48 x

Obr. 3: Školní mapa budovy Jitřní s vyznačenými nebezpečnými místy
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Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí školy z dotazníku dle
četnosti budovy Filosofská:
1) Prostor před budovou Filosofská – otáčení vozidel a vjezd na přilehlé parkoviště - 94 x
2) Křižovatka ul. Vavřenova, Klánova a Filosofská – velká nepřehledná křižovatka - 92 x
3) Příjezd k budově školy, přechod navazující na příjezdovou komunikaci k budově
Filosofská a přilehlému parkovišti – velký provoz, nepřehledné místo - 83 x
4) Křižovatka ul. Vavřenova a Údolní – nepřehledná křižovatka – 76 x
5) Křižovatka ul. V Zátiší a Na Dlouhé mezi – chybí chodník, úzká silnice – 19 x

Obr. 4: Školní mapa budovy Filosofská s vyznačenými nebezpečnými místy

Řešená místa, kterými se zabývá studie (dle priorit) za obě budovy společně:

Obr. 5: Přehledná mapka s řešenými místy v rámci této dopravní studie
(procenta udávají přibližný ranní pohyb dětí ke škole)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
-811 / 2017

Bezpečné cesty do školy 2017
ZŠ Filosofská, Praha 4

Děti se zpravidla do školy dopravují následujícím způsobem (Jitřní):

Děti by se rády do školy dopravovaly následujícím způsobem (Jitřní):
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Děti se zpravidla do školy dopravují následujícím způsobem (Filosofská):

Děti by se rády do školy dopravovaly následujícím způsobem (Filosofská):
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Dětem brání dopravovat se jinak (Jitřní):
 Vzdálenost - 36%
 Rozhodují za mě rodiče – 35%
 Chybí místo pro kola a koloběžky - 24%
 Bezpečnost - 5%
Dětem brání dopravovat se jinak (Filosofská):
 Vzdálenost - 28%
 Rodiče se bojí, nízký věk – 22 %
 Nehlídané, otevřené místo pro kola a koloběžky - 14%
 Rodiče mě nechtějí vozit – 13%
 Rušná a nebezpečná doprava – 12%
 Čas – 7%
 Intervaly MHD – 2 %
 Chybí cyklostezka – 2%
Z dotazníků (stav z roku 2017) dále vyplývá:
 cca 20 % dětí se na cestě do/ze školy necítí bezpečně,
 spokojenost s dopravní situaci v okolí ZŠ je 62 % (tj. nespokojenost 38%),
 prostor v okolí ZŠ se vyloženě nelíbí cca 31 % dětí,
 spokojenost s fungováním veřejné dopravy je cca 82 %.
Děti by rády (Jitřní):
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Děti by rády (Filosofská):

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 (12:30 – 14:00). Odpolední data jsou přepočtena z 1,5
hod. sledování na průměrnou hodinovou hodnot.
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Obr 12, 13, 14, 15: Žáci a učitelé ZŠ Jitřní a Filosofská při dopravním průzkumu šesti rizikových míst
(dne 8. 6. 2017)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
- 13 11 / 2017

Bezpečné cesty do školy 2017
ZŠ Filosofská, Praha 4

8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY –
OKOLÍ BUDOVY JITŘNÍ
8.1. Obecně
Dopravní infrastruktura okolí ul. Jitřní zůstala tvarově (a až na některé bezbariérové úpravy)
od dob výstavby v podstatě bez výrazných změn. Doplňovány jsou postupně plochy pro
parkování, upravováno je pouze dopravní značení, „nejnovější“ je svým stavební stavem
křižovatka Nad Hájem x Jitřní. Škola je zasazena mezi budovy pro individuální bydlení,
několik bytových domů, jižně pak navazuje sídliště s hromadným bydlením (cca 20
panelových domů). Celá oblast kolem školy je v podstatě rezidentní, tj. z hlediska dopravy se
jedná o zdrojové území, což potvrzují sledované intenzity (v ul. Jitřní projede v ranní špičce
cca 250 vozidel a 75 % z nich je doprava do ZŠ – vystupují děti). Tranzitní je díky své poloze
až ul. Údolní (viz analytická situace C.2-1).
8.2 Automobilová doprava
Rozdíl mezi ranní a odpolední dopravou autem s rodiči je v současném stavu (2017) cca
37% vs. 21%, tj. v přepočtu se jedná o 65 dětí, které se odpoledne již nedopravují
automobilem – v těchto případech se tedy ráno evidentně nejedná o nezbytnost
použít. Pro bezpečnější pohyb v okolí školy (především dětí) se jedná o velký
potenciál co do volby druhu 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 65 vozidel z 250 / hod, což činí čtvrtinový
úbytek intenzit dopravy.
Autem s rodiči by rádo každý den jezdilo 33 % .
S automobilovou dopravou je v okolí budovy Jitřní problém pouze v souvislosti s ranní
dopravou dětí do školy, škola je spádová z širokého okolí. Jinak je doprava plynulá.
Nedostatek parkování je zřejmý pro účely ZŠ, především pro zaměstnance školy. Ul. Jitřní je
před budovou školy celkově zastaralá a je v plánu její kompletní rekonstrukce (plán TSK
2018/2019).
8.3 Veřejná doprava
Ul. Jitřní projíždí linka 106 (Nádraží Braník - Kačerov), ul. Nad Hájem pak i 121 (Nádraží
Braník – Poliklinika Budějovická). Zastávky jsou umístěny v jízdních pruzích a zejména
v ranní špičce dochází k mírný zdržením (auta rodičů zastavují bezprostředně v okolí
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zastávek), zpoždění však spoje nabírají zpravidla v souvislosti s provozem v jiných
vytížených komunikacích. Veřejnou dopravu využívá ráno 26 % a odpoledne 39 % dětí.
Přesto by jen 15 % dětí by rádo jezdilo MHD.
8.4 Pěší doprava
Chodníky v ulicích jsou doplňovány postupně dle poptávky a míry vyšlapaných cest
v zatravněných plochách mimo vozovky, takto dodatečně a postupně doplňované zpevněné
plochy zpravidla generují i nevhodná či chybějící řešení pro chodce přes vozovky. Jediná
řešená křižovatka (oboustranné chodníky, přechody a přisvícení) je výše zmíněná křižovatka
Nad Hájem x Jitřní.
Pěšky se do školy děti dopravují nejvíce (cca 40%). Pěšky by se nadále rádo dopravovalo
30 % dětí.

Obr. 16: Chybějící chodník a přecházení v severní části Jitřní

Konkrétně je problematika pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u
jednotlivých řešených míst, kde jsou problémy popsány i řešeny.
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 23 % dětí z Jitřní by rádo jezdilo na kole či koloběžce, kdyby k tomu byly
vhodné podmínky. Dnes takto nečiní nikdo.
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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 4, 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“.
V případě Hodkoviček se dle uživatelské mapy „labs.strava.com/heatmap“ potvrzuje, že
cyklisté území spíše míjí (neboť je výškově cca mezi údolími) projíždí a využívají k tomu
především ul. Údolní a na Lysinách, což jsou logické spojnice k Vltavě. Z hlediska cest do
školy a za každodenními je třeba plošného zklidnění, které zde v zásadě chybí. Zásadním
problémem je však i pro ty děti, které bydlí do cca 3 km a tedy by mohly vzhledem ke své
vzdálenosti do školy využít kolo či koloběžku, kopcovitost.

Obr. 17: 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

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.
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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.
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 18: inspirace z Kunratic.- přístřešek před ZŠ Kunratice

Z dále znázorněné mapy cyklokoncepce IPRu (výhledového systému tras celoměstského
významu) je zřejmé uvažované výhledové doplnění trasy A214 přes sídliště Novodvorská ve
směru do Krče. Pro dopravu do/ze školy je však důležité především lokání bezpečné
propojení, nejlépe formou zajištění prostupnosti celého sídliště.
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Obr 19: schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy,
zdroj: MHMP / IPR, praha.eu

Obr 20: 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. 21: Výřez z celopražské uživatelské cyklomapy, část C – Praha jihozápad (zdroj IPR)
Legenda:
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9. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY –
OKOLÍ BUDOVY FILOSOFSKÁ
9.1. Obecně
Dopravní infrastruktura okolí Filosofské odpovídá stavu z doby výstavby (60. léta 20. století),
kdy sídliště, a tedy i dopravní infrastruktura, zůstala tvarově (a až na některé bezbariérové
úpravy) od dob výstavby v podstatě bez výrazných změn. Zásadní problémem je, že
původní chodníky mezi panelovými domy jsou dnes pro nedostatek kapacity plochy
pro odstavování vozidel využívány i pro parkování, takže podmínky pro bezpečnou
samostatnou chůzi především dětí se značně zhoršily v celé oblasti sídliště.

Obr. 22: Komunikace mezi panelovými domy (mezi Jílovskou a Filosofskou)

9.2 Automobilová doprava
Přestože se jedná z hlediska dopravy o zdrojové místo s lokálními oblastmi s vybaveností,
je ul. Údolní zatížena nežádoucím tranzitem (10.000 vozidel / 24 hod, zdroj ÚDI TSK –
podrobně viz analýzy C.2-1). Okolní komunikace pro svůj účel v podstatě vyhovují, chybí
však plošné řešení zklidnění místních obslužných komunikací a nedostatečné jsou výše
zmíněné potřeby pro parkování.
Do školy se dopravuje 40 % dětí autem, ze školy pak jen 26 %. Rozdíl činí cca 65 aut, které
se ráno vyskytují v blízkosti školy a odpoledne již ne. Rádo by se nadále autem dopravovalo
23 % dětí.
9.3 Veřejná doprava
Území je obsluhováno v ul. Filosofská linkou č. 121 (Nádraží Braník – Poliklinika
Budějovická), která de facto propojuje i obě budovy ZŠ a dále v ul. Údolní projíždí již
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zmíněná linka č. 106 (Nádraží Braník - Kačerov). Zastávky jsou od ZŠ vzdáleny 150 m
(Filosofská), resp. 430 m (zast. Zatáčka).
Ráno se dopravuje 29 % děti veřejnou dopravou, odpoledne pak 42 %. Rozdíl se blíží rozdílu
ranní a odpolední dopravy prostřednictvím osobního vozidla. Rádo by se nadále dopravovalo
MHD jen 20%. Dlouhé intervaly linek vnímá jen 2% dětí. Celkově není s MHD spokojeno
20% dětí.
9.4 Pěší doprava
Prostor pro chůzi je v podstatě dostatečný, problémem je sociální nebezpečí (zákoutí apod.),
především ale mnohdy společný provoz s automobilovým a to těsně podél domů. Vozidla
zde parkují a samostatný pohyb dětí je tímto značně omezený. Podrobná problematika
pěších tras a závad současných opatření (např. nevhodně umístěný či přechod bez zajištění
rozhledů) jsou uvedeny vždy v podrobných analytických situacích.
Pouze pěšky se ráno dopravuje 28 %, odpoledne pak 30 % dětí. Rádo by se nadále
dopravovalo 29 % dotázaných dětí.

Obr. 23: mnohdy guerillové úpravy místních obyvatel v křižovatce Údolní x Vavřenova

9.5 Cyklistická doprava
Infrastruktura pro kola se na sídlišti vyskytuje v podobě ojedinělých chodníků, které jsou
označeny i pro provoz jízdních kol, chybí však návaznosti, sjezdy na vozovky, a tedy
kontinuální řešení, které by zajišťovalo plošnou prostupnost území, a tedy i adekvátní
nabídku pro možné využití pro pohyb územím jízdní kolo. Malou míru využití kol negativně
ovlivňuje především absence možnosti bezpečně se pohybovat po vnitřních cestách (viz
výše popsaný problém s parkujícími vozidly) a samozřejmě není možné kolo ani bezpečně
odložit, resp. uzamknout. Potenciálem je jednak plošné zklidnění dopravy a rozšíření ploch
mezi domy, např. v podobě vytvoření obytných zón s vymezenými stáními pro osobní vozidla
a širší manévrovací prostor pro společný provoz chodců, cyklistů a občasného pojezdu
vozidel.
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Obr. 24: 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
(pozn. do firmy SALUD evidentně jezdí zaměstnanci na kole pravidelně)

Parkování jízdních kol a koloběžek
Žáci požadují zajistit bezpečnější parkování koloběžek a jízdních kol. Před ZŠ nejsou volně
stojící stojany pro krátkodobé odkládání kol (pohotovostní), tj. pro rodiče či pro krátké
návštěvy. Pro účely školy (děti a zaměstnanci) jsou k dispozici stojany v areálu za jídelnou,
avšak nejsou dále nijak chráněny. Doporučuje se zřídit klec (inspirace výše uvedenou ZŠ
Kunratice).

Obr. 25: Současné volně přístupné, tj. více nechráněné stojany v areálu ZŠ Filosofská. Pro
střednědobé odložení je vhodné doplnit další stupeň ochrany, kterým je uzamykatelná klec.
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10. 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). Použity byly i
současné intenzity sledované na síti (TSK), avšak jen jako orientační. Celé území je patrné
v situaci C.2-1 se širšími vztahy a rozborem tranzitu ulicí Údolní.

obr 26: sledovaná síť, UDI-TSK

Novodvorská: 16.500
Modřanská

31.000

Lhotecká

20.000 všech vozidel za 24 hod 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 jednotlivých analytických
situacích (podklad http://pcr.jdvm.cz).
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11. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
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.

11.1 MÍSTO 1: PROSTOR PŘED ZŠ JITŘNÍ
Před budovou v Jitřní dochází k rizikovým situacím zpravidla v době 7:30 – 7:55. V ostatní
dobu je zde provoz plynulý s nízkými intenzitami. Přesto se zde především děti necítí
bezpečně. Návrh je předkládán ve dvou variantách, které se liší stupňem „zašpuntování“
v kritickou situaci, kterou je dle fotografie níže zastavení autobusu jedoucím směr Braník.
Obě řešení pak shodně doplňují chodník, parkování a řeší všechna křížení s vedlejšími
komunikacemi a výjezdy mimo Jitřní jako chodníkové přejezdy, což znamená vyšší prioritu
pro chodce. Zvýšená plocha vozovky v úseku před školou je navržena v rozsahu
uvažovaného veřejného prostoru dle generelu veřejného prostranství.

Situace po zastavení autobusu směr Braník

Rodiče zpravidla zastavují v trase chůze ostatních rodičů i dětí. Právě v takovýchto místech se
navrhují chodníkové přejezdy.
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Absence přecházení přes Jitřní

Ranní situace v 7:45

Absence chodníku od ul. V Hodkovičkách
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Funkčnost „dočasného“ přechodu pro chodce

Prostor před školou
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11.2 MÍSTO 2: ÚDOLNÍ x V HODKOVIČKÁCH
V křižovatce byla v nedávné době upravena přednost v jízdě tak, aby autobusy, které začaly
zajíždět do Jitřní měly přednost, současně se zklidnila rychlá jízda od Braníka. Údolní je však
zatížena nadměrným tranzitem a ukazatel rychlosti již nestačí. Nově se navrhuje úsekové
měření rychlosti, což bude mít pozitivní dopad i na situaci u přechodu, který se společně se
zastávkou bude nacházet na konci měřeného úseku. K situaci vznikla samostatná zpráva.

Nedávno upravená přednost v jízdě
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Pohled do křižovatky směr Braník

Vozidlo, které je vynášeno za zatáčkou do protisměru, jelo přes 50 km/h, a právě takto se stala
nehoda (viz samostatná analýza).
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11.3 MÍSTO 3: JITŘNÍ x NAD HÁJEM
Jedna z mála křižovatek s infrastrukturou, která v podstatě vyhovuje. Přesto zde děti
negativně vnímají její rozlehlost a odsunutí přechodů od křižovatky, takže někdy již řidiči
najíždí do přechodu rychleji. Navrhuje se zvýšení křižovatky s umožněním pojezdu autobusů,
poslední přechod bude drobně přisunut a přisvícen.

Pohled od křižovatky k budově Jitřní.

Západní rameno křižovatky již značně klesá (vlevo), na fotografii vpravo je východní přechod pod
školkou, který se navrhuje posunout blíže křižovatce a přisvítit..
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Pro určitá vozidla je křižovatka malá, pro některá naopak až příliš rozlehlá, že jí projíždí v protisměru.

Zastavování u školky

U křižovatky je nejdůležitější prodejna v širokém okolí „U Jáji“ (školní potřeby a zmrzlina).
Směřuje sem po škole značné množství dětí.
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11.4 MÍSTO 4: OKOLÍ ZŠ FILOSOFSKÁ
Do předprostoru budovy Filosofská se běžně vjíždí vozidly a děti to logicky vnímají
negativně. Přilehlé přechody v ul. Filosofské nejsou situovány vhodně stejně jako
autobusové zastávky. Návrh řeší nové vjezdy jak do areálu ZŠ pro zaměstnance, tak pro
firmu SALUD. Současně se upravují polohy obou přechodů a zastávek, aby byly v logických
směrech a návaznostech. Dalším opatřením je návrh míst pro rodiče jako K+R. Výsledkem je
nabídka prostoru před školou pouze pro chodce s řešením bezpečného pohybu chodců
v celém okolí školy, vyjma dalších navazujících komunikací mezi panelovými domy, na
kterých se parkuje a jezdí a chodí společně. To je další samostatné téma, jehož řešením
může být drobné rozšíření těchto cest a vymezením jako obytné zóny, ve kterých lze
parkovat jen na vymezených místech.

Prostor přímo před školou

Vyústění komunikace do ul. Filosofská, kudy najíždí všechna vozidla ke škole.

Pohled od ul. Filosofská ke škole, v popředí málo využívaný přechod.
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komunikace směřující od ul. Jílovská

Společný provoz a parkování
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Výjezd z areálu firmy SALUD

Prostor pro možný přesun vjezdu do firmy SALUD od západní strany (z ul. Vavřenova)
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areál ZŠ

Nejkratší cesta od zastávky

Nejkratší cesta ke škole a kolem školy
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Zastávka umístěna ve vjezdu rozhodně nevyhovuje

Přes přechod se zpravidla najíždí ke škole

Vhodnější místo pro přechod
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11.5 MÍSTO 5: VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ x KLÁNOVA
Křižovatka, která má pro chodce řešení pouze v jedno rameni, ostatní jsou slepá. Nově se
navrhuje doplnit přechod pro chodce přes Vavřinovu a vjezd do ul. Klánova z jedné strany
ostrůvku zaslepit. Předkládány jsou dvě varianty, z nichž ta nákladnější nabízí bonus
v podobě možnosti vytvoření malého veřejného prostoru, anebo jen příjemného místa ve
stínu ulice Klánova, které pro chodce konečně propojuje obě jeho nyní oddělené části, ve
kterých se chodí po vozovce.

V současnosti jediný přechod v křižovatce

V tomto místě se navrhuje zmenšit oblouk v nároží, dojde ke zkrácení současného přechodu a bude
možné doplnit nový do západní části ul. Klánova
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Současný konec chodníku - nově se zde navrhuje vjezd do obytné zóny, provedený stavebně.

Parkování bude zachováno, absence infrastruktury pro chodce doplněna

Ul. Klánova funguje neformálně jako obytná zóna již v současném stavu, chybí chodníky, intenzity
jsou minimální. V dálce je vidět, že navazující úsek již takto řešen je.
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11.6 MÍSTO 6: ÚDOLNÍ x VAVŘENOVA
Křižovatka je jednak značně zatížena automobilovou dopravou a jednak jsou nevyhovující
její parametry a celkové uspořádání, což dokazuje vysoký počet nehod. Navrhuje se její
celkové zklidnění (zvýšená křižovatková plocha), redukuje se její rozsah (zmenšují se nároží
a současně zajišťuje prostor pro průjezd autobusů a jejich vzájemné míjení). Severní a jižní
přechod se přisunuje, zlepšují se vzájemné rozhledy, přechody mají být nově i přisvíceny.

Ráno je řidič jedoucí od západu oslňován a přijíždí do křižovatky ve stínu.

Po průjezdu křižovatkou vždy nemusí dobře vnímat chodce, kteří hodlají přecházet

Jízda po hlavní v oblouku někdy probíhá značně svižně, což je mnohdy nepříjemné pro přechod za
křižovatkou, vozidla z vedlejší Vavřenovy vyčkávají v podstatě uprostřed křižovatky, vozidla jedoucí do
ul. Vavřenova od Novodvorské se často střetnou s vozidly jedoucí po hlavní od Braníka (viz
nehodovost)
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„Odbočující vozidlo rovně“ do ul. Vavřenova

Pokud chybí vzájemné rozhledy, přechod pozbývá své funkce (přilehlý přechod před obchodním
domem)

Západní přechod, na kterém nejsou zajištěny rozhledy
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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).
V Případě předprostoru Jitřní je třeba při navazujících úpravách respektovat sousední
pozemky v soukromém vlastnictví (část parku a pozemek podél nového bytového domu).
V případě úprav křižovatky Vavřenova x Filosofská x Klánova je třeba oslovit majitele části
pozemku ve východním nároží, případně upravit konec chodníku.
V křižovatce Údolní x Vavřenova sousedí soukromý pozemek s chodníkem jihovýchodním
nárožím.

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.
odhad inv.
nákladů (mil. Kč)

místo
1
2
3
4
5
6

Předprostor Jitřní – v přípravě (zadáno TSK)
Údolní
Jitřní x Nad Hájem
Předprostor Filosofská
Vavřenova x Filosfoská
Údolní x Vavřenova
Odhad celkem bez DPH

2
3
6
7

18 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 4 s následným předáním PD se stavebním povolením k realizaci
z prostředků TSK a to v souvislosti s výběrem do přípravy v rámci BESIP.
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 obou budov ZŠ Filosofská. 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
uživatelů.
Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a
jejich servisních organizací. Nezbytná je další 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 relativně 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 obou budov školy) 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.
Cena výše uvedených úprav (bez Jitřní, která je již v přípravě) se odhaduje na cca 18 mil. Kč
bez DPH.
Priority pohledem zpracovatele studie:
1. Předprostor Jitřní
2. Předprostor Filosofská
3. Údolní x Vavřenova
4. Vavřenova x Filosofská
5. Údolní
6. Jitřní x Nad Hájem
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V Praze dne 20. 11. 2017

Ing. Květoslav Syrový

VYSVĚTLIVKY:
-

HDP
PP
DZ
DÚR
DSP
NAD
PID
MHD
IZS
SSZ
ÚDI TSK
MHMP
MČ
VO

hlavní dopravní prostor (vozovka)
přidružený prostor
dopravní značení
dokumentace k územnímu řízení
dokumentace ke stavebnímu povolení
nákladní automobilová doprava
Pražská integrovaná doprava
Městská hromadná doprava
Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie)
Světelné signalizační zařízení
Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část
veřejné osvětlení

všechny fotografie: autor dopravní studie a Blanka Klimešová
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17. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
Zápis ze setkání č. 2 ve věci
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
Pracovní skupina na ZŠ Filosofská – Prezentace výsledků žákovského dotazníku
22. 5. 2017
Přítomni – dle prezenční listiny
Žáci obou objektů představili výsledky mapování a dotazníkového šetření a nejnebezpečnější místa –
viz. prezentace.
V obou objektech je podíl dětí dopravovaných do školy autem okolo 40 %, při cestě ze školy procento
klesá zhruba na 20 % dětí. Z toho plyne, že zhruba polovina dětí, které ráno rodiče dováží autem, je
schopná se samostatně dopravit mezi školou a domovem a cesta autem pro ně není nezbytná.
Podíl dětí, které se dopravují na kole je minimální (1 % na Filosofské, nikdo na Jitřní), důvodem je
zejména absence bezpečného ukládání kol. Dětem, které cestu na kole využívají, nevadí ani velká
vzdálenost (11 km z Jesenice) ani převýšení (kopec z Modřan)
Ve veřejném prostoru děti i rodiče často postrádají lavičky, zastřešení, prvky zpříjemňující pobyt
venku.
Ing. Špičák podotknul, že prostory před školou mají pro veřejný prostor stěžejní význam s podobným
potenciálem jako náměstí nebo náves. Doporučil spojení dopravní studie s architektonickou studií
prostoru, o čemž budou dále PM jednat s IPR případně s MHMP.
Kritická místa:
ZŠ filosofská
1. předprostor školy - 94 dětí
zajíždění a otáčení rodičů i přes zákaz vjezdu
vjezd na parkoviště v objektu bývalých jeslí - podle dohody by tam měli jezdit až po 8 hodině, ale
nedodržuje se
2. křižovatka ul. Vavřenova, Klánova a Filosofská- 92 dětí
velká nepřehledná křižovatka
3. Filosofská- 83 dětí
příjezd k budově školy, přechod navazující na příjezdovou komunikaci k budově Filosofská a
přilehlému parkovišti
velký provoz, nepřehledné místo
zajíždění vozidel do prostoru přístupové komunikace před školou, parkování v prostoru přístupové
komunikace a vozovky při vysazování dětí
4. Křižovatka ul. Vavřenova a Údolní - 76 dětí
nepřehledná křižovatka s vysokou intenzitou aut
5. Křižovatka ul. V Zátiší a Na Dlouhé mezi - 19 dětí
chybí chodník, úzká silnice, vyústění cest z lesa
6. křižovatka Jílovská, Údolní
parkování vozidel v křižovatce, špatné rozhledové podmínky
ZŠ Jitřní
1. Jitřní před školou - 197 dětí
chybí bezpečný přechod u zastávky autobusu, kterým děti dojíždí do školy, provizorní přechod je
vyznačen nelogicky a nenavazuje k němu pěší cesta, resp. existuje štěrková cesta, kde však parkují
pedagogové (rodičovská aktivita - umístění lístků za stěrač: zde není parkoviště, ale chodník)
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2. Jitřní před školou - 124 dětí
uvedený problém: neexistující parkování pro rychlé zastavení aut a následný přechod od něj
popis situace: auta zastavují ve vozovce, kde není bezpečný přechod a staví zde autobusy, velký
provoz, nepřehledné vysazování dětí
3. Nad hájem x Jitřní - 64 dětí
nepřehledná křižovatka s velkou dopravní plochou
přechod umístěný v zatáčce se špatnými rozhledovými podmínkami
je zde obchod, kam děti chodí nakupovat sladkosti
další místo, kde rodiče vysazují ráno děti
4. Údolní x V Hodkovičkách u zastávky autobusu č. 106 - 52 dětí
vysoká rychlost aut
auta objíždí autobus v zastávce
spatné rozhledové podmínky
5. provizorní přechod v ulici Jitřní - 48 dětí
chybí funkční chodník a připojení, přechod je málo využíván, protože je nevhodně umístěný
ZŠ doplní prezentaci o absolutní čísla (ne pouze procenta – např. kolik dětí a rodičů celkem vyplnilo
dotazníky apod.), lepší popis rizikových míst a místo č. 6 u ZŠ Filosofská
Místa vybraná pro studii:
objekt Jitřní
1. předprostor budovy ZŠ v ul. Jitřní (kritická místa 1+2+5)
2. přechod ul. Údolní x V Hodkovičkách (kritické místo 4)
3. křižovatka Jitřní x Nad Hájem (kritické místo 3)
objekt Filosofská
1. předprostor ZŠ budovy Filosofká (kritická místa 1+3)
2. křižovatka ul. Vavřenova x Klánova x Filosofská (kritické místo 2)
Ostatní riziková místa vzešlá z mapování pracovní skupina doporučuje předat k řešení MČ.
V případě potřeby certifikovaného měření rychlosti projíždějících vozidel je možno se obrátit na kpt.
Jiřího Nedvěda z dopravní policie, který lokality k měření schvaluje.
Škola plánuje uspořádat pěší a cyklistický den ve druhém týdnu v červnu – doporučena součinnost s
městskou policií.
zapsala: B. Klimešová, 25. 5. 2017
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Zápis ze setkání č. 3 ve věci
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ Filosofská
25. 10. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Dopravní projektant Ing. Květoslav Syrový představil výsledky monitoringu a návrhy pro dopravní
studii pro následující místa, vybraná na základě žákovského mapování:
1. PROSTOR PŘED ZŠ JITŘNÍ

problémy:

- vysoké intenzity provozu pouze v ranní špičce v rámci 15 minut – důvodem je
doprava dětí do ZŠ (cca 2/3 projíždějících vozidel vezou děti do školy),
- rizikový je především pohyb dětí mezi autobusy a ostatními vozidly,
- plošná absence prvků zajišťující přecházení ul. Jitřní
návrh:

-

lokální zúžení komunikace na jeden obousměrný pruh v délce 33 m, ve zúžení
umístěna zastávka BUS směr Braník za účelem celkového zklidnění ulice
(„zátka“ bude zajišťovat bezkolizní průchod dětí za autobusem ke vchodu ZŠ,
aniž by byly ohroženy vozidly z protisměru)

- v celé délce zátky + nájezdy na zvýšené ploše vozovky + přecházení, délka
prostoru bude navazovat na uvažované „náměstí/plácek“ proti škole v místě
parku (dle připravovaného generelu veř. prostranství MČ Praha 4)
- doplnění chodníku při celé západní straně ul. Jitřní (podél parku)
- všechny vjezdy z bočních komunikací řešeny chodníkovými přejezdy za účelem
preference chodců
- podélná parkovací stání v režimu K+R při západní straně komunikace
- nové parkování v prostoru bývalé točny (ul. V Hodkovičkách)
- výhledová úprava parku – veřejný prostor lokálního významu – v gesci MČ
diskuze:

-

diskutuje se především vliv opatření na plynulost dopravy, vliv na provoz
autobusů MHD vs. osobní vozidla,

- intenzivní provoz v ulici je především mezi 7:30 a 7:55 ve všední dny, mimo
tuto dobu je provoz minimální
- projektant: smyslem opatření je zvýšení bezpečnosti na úkor plynulosti
dopravy a to přímo před vchodem do ZŠ a právě v období 7:30 až 7:55, mimo
ranní předškolní období bude řešení cca plynulé
- zástupce SRPŠ: velmi potřebné a žádoucí řešení
- vysazování dětí z aut může probíhat již před zúžením ve směru od Braníka
v rámci obousměrné / dvoupruhové komunikace, v úseku, kde se navrhuje
zlepšení v místech přecházení přes výjezdy (dnes stavebně jako křižovatka,
avšak nově řešeno vždy jako chodníkové přejezdy s preferencí chodců)
- na základě zkušenosti z pěšího dne, který škola pořádala, se ukázalo, že
v případě absence ranních vozidel rodičů před ZŠ se dopravní situace přibližuje
„víkendovému“ či odpolednímu dopravně rozvolněnému provozu (z hlediska
intenzit dopravy)
- MČ Praha 4 se snaží situaci v ul. Jitřní vyřešit již 6 let, MČ má v archivu projekt
(není však k dispozici)
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- dle debaty vznikne ještě variantní návrh s ponecháním dvou jízdních pruhů a
úprava polohy zastávek
- doplnění vlečných křivek v křižovatce Jitřní x V Hodkovičkách
2. ÚDOLNÍ x V HODKOVIČKÁCH
problémy: - ul. Údolní v podstatě tranzitní komunikace podél Jižní Spojky, alternativa k Jižní
spojce

- vysoká rychlost projíždějících vozidel

návrh

diskuze:
3. NAD HÁJEM
problémy:
návrh
diskuze:

-

instalace úsekového měření rychlosti

-

bez připomínek

- opticko- psychologická brzda před přechodem pro chodce
- bude předáno RFD MHMP a prac. skupině/komisi MHMP „radary“

- chodecky frekventovaný severní přechod, každé třicáté auto nedalo přednost
chodci
- tvar nelze řešit jinak pouze polohu přechodů či jako zvýšená plocha křižovatky
s ohledem na provoz BUS, opatření zajistí zpomalení před přechodem vždy ve
směru příjezdu do křižovatky
- diskuze o možnosti odsunutí severního přechodu – zamítnuto, východní
přechod možno přisunout s ohledem na vjezd

- DP požaduje prodloužit nájezdovou rampu z ul. Nad Hájem a zohlednit výškové
řešení rampy ve směru od Braníka

4. FILOSOFSKÁ předprostor školy
problémy: - zajíždění vozidel do prostoru vyhrazeného pro pěší, nevhodné polohy přechodů

- nebezpečné vysazování dětí na nevhodných místech
- neatraktivní prostor před školou

návrh

- potvrzení charakteru pěší zóny v prostoru před ZŠ, potřeba architektonického
řešení prostoru

- přesunutí vjezdu k parkovišti firmy SALUD a pro zásobování školy tak, aby
vozidla neprojížděla prostorem před školou
- do předprostoru školy ponechat povolený vjezd jen pro údržbu a správu
(vyvážení kontejnerů apod.)
- přesunutí přechodů v ul. Filosofská tak, aby poloha lépe odpovídal směrům
pěších cest
- přesunutí zastávky mimo vjezdy

diskuze:

-

požadavek na zřízení K+R parkovacích stání v oblasti vstupu do pěší zóny

- úpravy jsou žádoucí
- zvýšení plochy komunikace v oblouku ul. Filosofská za účelem zklidnění
dopravy v sousedství pěší zóny

5. KLÁNOVA x VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ
problémy: - předimenzovaný prostor křižovatky s chybějícím řešením pro chodce přes do
obou částí ul. Klánova
návrh
- vytvoření průsečné křižovatky a zrušení průjezdu do východní části ul. Klánova

- zkrácení východního přechodu, doplněné chodníků, umístění místa pro
přecházení přes ul. Vavřenova, nový chodník podél jižního plotu u. Klánova až
k přechodu pro chodce

diskuze:

-

přes ul. Vavřenova zvážit i přechod pro chodce namísto místa pro přecházení
(pozor na parkování), zvážit parkování podél ul. Klánova, nikoliv podél plotu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
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jižní hrany, resp. chodníku – obava však z úbytku parkování a kolmého
parkování v celé délce v kontaktu s provozem BUS

- úpravy jinak žádoucí

6. VAVŘENOVA x ÚDOLNÍ
problémy: - vysoké intenzity a především rychlá jízda motorových vozidel, rozlehlost
křižovatky a intenzity vedou k tomu, že řidiči málo vnímají provoz chodců

- vysoká nehodovost

návrh

diskuze:

-

zvýšená plocha křižovatky, minimalizace křižovatkové plochy

-

požadavek více redukovat plochu (menší poloměry obou jižních nároží – kde
není provoz BUS), redukovat i zbytkovou zeleň v nárožích a přisunout jižní
přechod více do křižovatky

- přitažení přechodů blíže ke křižovatce, přisvícení
- chodníkové mysy
- prořezání dolního patra stromu z důvodu zajištění optimálních rozhledů

- jinak celkově žádoucí řešení

zapsala: B. Klimešová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
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ŠKOLY Z JEDNOTLIVÝCH HLAVNÍCH SMĚRŮ JE UVAŽOVÁNO
TĚSNĚ V BLÍZKOSTI VCHODU DO ŠKOLY A TO BEZ OHLEDU NA
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PŘEHLEDNÁ SITUACE

TO, Z JAKÉ ČÁSTI PRAHY KE ŠKOLE DĚTI SMĚŘUJÍ (BEZ
ROZLIŠENÍ DRUHU DOPRAVY).
U BUDOVY JITŘNÍ JSOU DO SMĚRU PROTI VCHODU (17 %)
ZAPOČÍTANY I DĚTI, KTERÉ PŘIJÍŽDÍ AUTOBUSEM OD ÚDOLNÍ.
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MÍSTO 1 ~ ANALÝZY

JITŘNÍ

:

směr ul. V Hodkovičkách: 26 / 10

12 / 15 dětí
10 / 10 dospělých

·
·
·
·

P

STAVBA

ZASTAVENÍ AUT A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ:
směr ul. Nad Hájem: 42 / 20

P

33 / 40 dětí
40 / 30 dospělých

P

ŘŮ

JITŘNÍ - PŘEDPROSTOR ŠKOLY

·
·
·

P

P

22 / 15 dětí
7 / 6 dospělých
ZASTAVENÍ AUTA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ:
směr ul. Nad Hájem: 16 / 2

58 / 30 dětí
27 / 15 dospělých

PŘED ŠKOLOU VYSTOUPÍ Z OSOBNÍCH AUT
104 / 18 DĚTÍ VE SMĚRU UL. V HODKOVIČKÁCH
80 / 17 DĚTÍ VE SMĚRU UL. NAD HÁJEM

:
·
·
·

směr ul. V Hodkovičkách: 21 / 4

charakter prostředí neodpovídá skutečnému provoznímu využití (ve
špičce převažuje pěší doprava nad motorovou 2 až 3 násobně)
absence řešeného přecházení v místě autobusové zastávky Jitřní
nenavazující chodník k přechodu pro chodce před budovou školy
děti přecházejí ulici mezi odstavenými auty či mezi autobusy,
nejsou zde zajištěny rozhledy
neexistující parkování pro rychlé zastavení aut (typ K + R)
řidiči motorových vozidel parkují a otáčejí se na nevhodných
místech
i přes absenci přívětivého řešení pro chodce a neevidované
nehody je zde vysoký potenciál kolizních situací (75% vozidel zde
projíždí za účelem dovézt dítě do školy, takže v okolí ZŠ zastavuje)

neexistující místo k přecházení u zastávky autobusu a
nenavazující chodník k přechodu
ráno je před školou moc aut
chybějící parkování

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

v prostoru před budovou školy nejsou evidované žádné nehody
pouze jedna nehoda s hmotnou škodou v ulici Večerní, kdy se řidič
motorového vozidla nevěnoval řízení

P

P

90 / 43

P

BUS

0 / 17 dětí
5 / 0 dospělých

70 / 10 dětí
15 / 3 dospělých

BUS

PŮLNOČ

NÍ

ULICÍ PROJEDE V RANNÍ ŠPIČCE CELKEM 245 AUT,
ZE 184 AUT VYSTUPUJÍ DĚTI PŘÍMO PŘED ZŠ (75%).
DLE PRŮZKUMU
vstup do Z
Š (pozn.: autem do školy jezdí pravidelně ráno 37% dětí
a jen 21% odpoledne ze školy)
NEJČASTĚJŠÍ PŘECHÁZENÍ JE PŘESNĚ V
MÍSTĚ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
(90 CHODCŮ V RANNÍ ŠPIČCE VS. 245 AUT)

ZASTAVENÍ AUTA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ:
směr ul. V Hodkovičkách: 40 / 7

směr ul. Nad Hájem: 20 / 3

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
P

P

155 / 53

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

S

vysvětlivky:
x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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ZASTAVENÍ AUTA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ:
směr ul. V Hodkovičkách: 17 / 2

P

směr ul. Nad Hájem: 2 / 1
P

P
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CHODCI V KŘIŽOVATCE OD ZŠ:
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Í
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MÍSTO 1 ~ NÁVRHY
JITŘNÍ - PŘEDPROSTOR ŠKOLY

NA

ÚD
O

LÍM

·

30

30

D

ZAČÁTEK ZÓNY 30 S PŘEDNOSTÍ ZPRAVA

VARIANTA 1

NOVÉ PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU 15 MÍST
V MÉSTĚ PŮVODNÍ TOČNY
(NAZASAHUJE SE NA POZEMKY LESA)

·

IP25a

PRODLOUŽENÍ CHODÍKU PODÉL UL. V
HODKOVIČKÁCH S CHODNKOVÝMI
PŘEJEZDY V MÍSTECH VJEZDU PRO NÁSTUP
VOZIDEL POŽÁRNÍ TECHNIKY A IZS

·

·

·

V HODKOV

IČKÁCH

·

NOVÝ CHODNÍK PODÉL ZÁPADNÍ HRANY
KOMUNIKACE JITŘNÍ S PARKOVACÍM PÁSEM
PODÉLNÝM Š. 2,5 m, KAPACITA 13 MÍST

NOVÉ MÍSTO PRO
PŘECHÁZENÍ
NOVÝ PŘECHOD
S PŘISVÍCENÍM

PARKOVÁ PLOCHA LOKÁLNÍHO VÝZNAMU
DLE GENERELU VP-P4 JE ZADÁNÍM:
"...VYTVOŘIT INTIMNĚJŠÍ MÍSTA PRO
KOMUNIKACI ČI HRU. ČÁST TRAVNATÝCH
PLOCH VYMEZIT VÍCE EXTENZIVNÍ
PROSTORY S KLIDNĚJŠÍM CHARAKTEREM
VYUŽITÍ.

·

·

30
SOUČASNÁ
SNÍŽENÁ
DOVOLENÁ
RYCHLOST

5 MÍST V SYSTÉMU K+R
OZNAČENO ZÁKAZEM ZASTAVENÍ
V DOBĚ: PO-PÁ 7:00-9:00 A 12:00-15:00
PO DOBU MAX 10 MINUT

·
·

·

JITŘNÍ

·
·

·

před školou vzniká propojení s protější plochou nyní parkové
plochy, která se uvažuje dle generelu veřejných prostaranství
propojit s předprostorem školy, tím vzniká "náměstí lokálního
významu s místním parkem".
od řešení se očekává delší zdržení místních i návštěvníků nejen
době těsně po vyučování a součaně nabídka různých druhů
krátkodobých aktivit, v budoucnu se nabízí i propojení s budovou
vybavenosti v západní části prostranství
z dopravního hlediska je důležitá vzájemná poloha zastávek,
přecházení (propojení předprostoru školy s náměstím) a dále
řešení krátkodobého či střednědobého parkování osobních vozidel
v souvislsoti s ranní dopravou dětí do ZŠ
dle výše uvedeného je vyčkávání na autobusy vhodné řešit co
neblíže vchodům do ZŠ (a autobusy směr Braník tak, aby cestující
vystupili a procházeli za autobusem a autobus mohl hned odjet)
pro účely ZŠ chybělo parkování pro střednědobé účely
(zaměstnanci), nově se nabízí parkoviště v místě nepoužívané
točny na severu ulice Jitřní pro 15 osobních vozidel
celý úsek je ponechán v režimu se sníženou dovolenou rychlostí

doplňují se chodníky
všechna křížení s vedlějšími komunikacemi a výjezdy mimo
pozemní komunikace jsou řešeny s preferencí provozu chodců, tj.
jako chodníkové přejezdy
propojuje se předprostor školy a parková plocha prostřednictvím
zvýšené vozovkové plochy v celé délce potřebného propojení,
současně se tímto zajišťuje fyzické zklidnění provozu v místě před
školou
vozovka se v místě před ZŠ zužuje na jednopruhovou komunikaci zátka bude zajišťovat bezkolizní provoz cestujících v situaci po
příjezdu a výstupu z autobusu, což je zejména v ranní době před
vyučováním největší sledovaný dopravní problém, vozidla si v
místě zúžení dávají přednost. Zátka současně reguluje množství
vozidel v místě přímo před školou zejména v ranní dopravní špičce
(vystupování dětí tak bude probíhat dále od školy)
zastávky jsou řešeny co nejvíce u školy, přestože je jedna ze
zastávek řešna v rámci plochy v jedné úrovni, lze v případě
integrace poze jedné z nich zachovat relativně únosnou místu
jednoúrovňovosti s jednou zvýšenou nástupní hranou (takto je
výškově řešena např. zastávka Hanspaulka na Praze 6)
ve směru od ul. V Hodkovičkách je umístěn nový podélný
parkovací pás se 13 místy, z toho 5x reserve pro K+R
pro směr od Braníka nelze vytvořit samostatná stání, zastavování
bude zřejme tolerováno v rámci vozovky - největší problémem je
současné zastavování před jižním vjezdem do areálu ZŠ - toto má
zmírnit řešení chodníkovým přejezdem
v případě potřeby je možné v dusítku vyznačit přednost
protijedoucích vozidel

MAX 10 MIN
PO - PÁ
7:00 - 9:00
12:00 - 15:00

E13

B28

NOVÝ TVAR A POVRCH CESTY DLE
KONCEPCE PARKOVÉ PLOCHY

·
·

LOKÁLNÍ ZÚŽENÍ KOMUNIKACE JITŘNÍ NA
JEDEN OBOUSMĚRNÝ PRUH
(ZÁTKA V DÉLCE CCA 33 m)
V ZÁTCE JE UMÍSTĚNA ZASTÁVKA
AUTOBUSU SMĚR NÁDRAŽÍ BRANÍK
PLOCHA VOZOVKY O 2 cm NÍŽE NEŽ
CHODNÍKOVÉ PLOCHY, V MÍSTĚ ZASTÁVKY
VZNIKÁ POZVOLNÉ NAVÝŠENÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ NÁSTUPNÍ HRANY (20 cm)

veškeré úpravy ul. Jitřní (vozovky a chodníky) jsou na pozemcích
ve vlastnictví hl.m.Prahy,
v případě východního chodníku podél parcely 430 / 4 (nový bytový
dům) bude třeba dle zaměření skutečného stavu vs. hranice
pozemku rozhodnout vs. navrhované výškové řešení rozhodnout o
rozsahu úprav, tj. zda bude souč. chodník zachován

PŮLNOČ

budo
va

ZŠ

STAVBA

ŘŮ

ZASTÁVKA SMĚR KAČEROV

NÍ

ALTERNATIVNÍ POLOHA
ZASTÁVKY SMĚR KAČEROV
(UMOŽNĚNÍ RYCHLEJŠÍHO
ODBAVENÍ V SITUACI, VE KTERÉ
SE POTKAJÍ AUTOBUSY V
JEDNU DOBU). KOLIZE VŠAK S
PŘECHÁZENÍM A POLOHOU
ZVÝŠENÉ PLOCHY V
PŘEDŠKOLÍ.

VEČERN

LEGENDA
hl.m.P / ost. plocha

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt

Í

nová vozovka - dlažba

ALTERNATIVNÍ POLOHA
ZAČÁTKU ZVÝŠENÉ PLOCHY
VOZOVKY UL. JITŘNÍ -

VEŘEJNÝ PROSTOR LOKÁLNÍHO VÝZNAMU,
KTERÝ MŮŽE SPOLU S PŘEDPROSTOREM
ŠKOLY VYTVOŘIT NÁMĚSTÍ S RŮZNOU
NÁPLNÍ A AKTIVITAMI, PŘEDEVŠÍM PAK V
SOUVISLOSTI S ENERGIÍ ŠKOLY A NYNÍ
OPUŠTĚNOU BUDOVOU VEŘ. VYBAVENOSTI.
(DLE GENERELU VP-P4)

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

mapový podklad: IPR, ČÚZK, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY
JITŘNÍ - PŘEDPROSTOR ŠKOLY

NA

ÚD
O

LÍM

·

30
IP25a

PRODLOUŽENÍ CHODÍKU PODÉL UL. V
HODKOVIČKÁCH S CHODNKOVÝMI
PŘEJEZDY V MÍSTECH VJEZDU PRO NÁSTUP
VOZIDEL POŽÁRNÍ TECHNIKY A IZS

před školou vzniká propojení s protější plochou nyní parkové
plochy, která se uvažuje dle generelu veřejných prostaranství
propojit s předprostorem školy, tím vzniká "náměstí lokálního
významu s místním parkem".
· od řešení se očekává delší zdržení místních i návštěvníků nejen
době těsně po vyučování a součaně nabídka různých druhů
krátkodobých aktivit, v budoucnu se nabízí i propojení s budovou
v západní části prostranství
hl.m.P / ost.vybavenosti
plocha
· z dopravního hlediska je důležitá vzájemná poloha zastávek,
přecházení (propojení předprostoru školy s náměstím) a dále
řešení krátkodobého či střednědobého parkování osobních vozidel
v souvislsoti s ranní dopravou dětí do ZŠ
· dle výše uvedeného je vyčkávání na autobusy vhodné řešit co
neblíže vchodům do ZŠ (a autobusy směr Braník tak, aby cestující
vystupili a procházeli za autobusem a autobus mohl hned odjet)
· pro účely ZŠ chybělo parkování pro střednědobé účely
(zaměstnanci), nově se nabízí parkoviště v místě nepoužívané
točny na severu ulice Jitřní pro 15 osobních vozidel
· celý úsek je ponechán v režimu se sníženou dovolenou rychlostí
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D

ZAČÁTEK ZÓNY 30 S PŘEDNOSTÍ ZPRAVA

soukromý / les

V HODKOV

IČKÁCH

hl.m.P / ost. plocha
hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

·

soukromý / ost. plocha

NOVÝ CHODNÍK PODÉL ZÁPADNÍ HRANY
KOMUNIKACE JITŘNÍ S PARKOVACÍM PÁSEM
PODÉLNÝM Š. 2,5 m, KAPACITA 13 MÍST

NOVÉ MÍSTO PRO
PŘECHÁZENÍ
NOVÝ PŘECHOD
S PŘISVÍCENÍM
soukromý / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

·
·
·

·

30
SOUČASNÁ
SNÍŽENÁ
DOVOLENÁ
RYCHLOST

hl.m.P / ost. plocha

·
·

NEZASAHOVAT
NA SOUKROMÝ
POZEMEK

5 MÍST V SYSTÉMU K+R
OZNAČENO ZÁKAZEM ZASTAVENÍ
V DOBĚ: PO-PÁ 7:00-9:00 A 12:00-15:00
PO DOBU MAX 10 MINUT

JITŘNÍ

·

MAX 10 MIN
PO - PÁ
7:00 - 9:00
12:00 - 15:00

PARKOVÁ PLOCHA LOKÁLNÍHO VÝZNAMU
DLE GENERELU VP-P4 JE ZADÁNÍM:
"...VYTVOŘIT INTIMNĚJŠÍ MÍSTA PRO
KOMUNIKACI ČI HRU. ČÁST TRAVNATÝCH
PLOCH VYMEZIT VÍCE EXTENZIVNÍ
PROSTORY S KLIDNĚJŠÍM CHARAKTEREM
VYUŽITÍ.

VARIANTA 2

NOVÉ PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU 15 MÍST
V MÉSTĚ PŮVODNÍ TOČNY
(NAZASAHUJE SE NA POZEMKY LESA)

·

ve variantě 2 se oproti variantě 1 ponechává vozovka před ZŠ jako
dvoupruhová na zvýšené ploše
zvýšená plocha je lemována sloupky
přechod je umístěn přímo proti vchodu do školy a je přisvícen
za zvýšeném prahu dluhém cca 60 m je umístěn přechod pro
chodce a místo pro přecházení v místech, kde se očekává nejvyšší
míra pravidelného přecházení chodců
zastávky jsou řešeny co nejvíce u školy, přestože je jedna ze
zastávek řešna v rámci plochy v jedné úrovni, lze v případě
integrace poze jedné z nich zachovat relativně únosnou míru
jednoúrovňovosti s jednou zvýšenou nástupní hranou (takto je
výškově řešena např. zastávka Hanspaulka na Praze 6)
ve směru od ul. V Hodkovičkách je umístěn nový parkovací pás s
podélným stáním se 13 místy, z toho 5x reserve pro K+R
pro směr od Braníka nelze vytvořit samostatná stání, zastavování
bude zřejme tolerováno v rámci vozovky - největší problémem je
současné zastavování před jižním vjezdem do areálu ZŠ - toto má
zmírnit řešení chodníkovým přejezdem

veškeré úpravy ul. Jitřní (vozovky a chodníky) jsou na pozemcích
ve vlastnictví hl.m.Prahy,
v případě východního chodníku podél parcely 430 / 4 (nový bytový
dům) bude třeba dle zaměření skutečného stavu vs. hranice
pozemku rozhodnout vs. navrhované výškové řešení rozhodnout o
rozsahu úprav, tj. zda bude souč. chodník zachován

E13

B28

NOVÝ TVAR A POVRCH CESTY DLE
KONCEPCE PARKOVÉ PLOCHY

soukromý / ost. plocha

PLOCHA VOZOVKY o 2 cm NÍŽE NEŽ
CHODNÍKOVÉ PLOCHY, V MÍSTĚ ZASTÁVKY
VZNIKÁ POZVOLNÉ NAVÝŠENÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ NÁSTUPNÍ HRANY (20 cm)

hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

ZASTÁVKA SMĚR KAČEROV
ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY

ŘŮ

PŘECHOD S PŘISVÍCENÍM

soukromý / ost. plocha
hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

PŮLNOČ

budo
va

ZŠ

STAVBA

hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

NÍ

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ S
PŘISVÍCENÍM

LEGENDA
hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

hl.m.P / ost. plocha

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

VEČERN
VEŘEJNÝ PROSTOR LOKÁLNÍHO VÝZNAMU,
KTERÝ MŮŽE SPOLU S PŘEDPROSTOREM
ŠKOLY VYTVOŘIT NÁMĚSTÍ S RŮZNOU
NÁPLNÍ A AKTIVITAMI, PŘEDEVŠÍM PAK V
SOUVISLOSTI S ENERGIÍ ŠKOLY A NYNÍ
OPUŠTĚNOU BUDOVOU VEŘ. VYBAVENOSTI.
(DLE GENERELU VP-P4)

nová vozovka - asfalt

hl.m.P+spr.MČP4 / ost. plocha

Í

nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců

hl.m.P / ost. plocha

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

hl.m.P / ost. plocha

travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

hl.m.P / ost. plocha

rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
hl.m.P / ost. plocha
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I PŘES JIŽ UMÍSTĚNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI V UL.
ÚDOLNÍ DOCHÁZÍ V MÍSTĚ ZASTÁVKY / PŘECHODU
A KŘIŽOVATKY VE SMĚRU BRANÍK
K SITUACÍM, KTERÉ NEGATIVNĚ VNÍMAJÍ JAK
CHODCI NA PŘECHODU PRO CHODCE TAK ŘIDIČI
PŘI PRŮJEZDU KŘIŽOVATKOU.
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/ 145

116

13 / 16

/ 153

85 / 130

PŘÍČINOU JE ZPRAVIDLA ZPŮSOB JÍZDY ŘIDIČŮ
OSOBNÍCH AUT V UL. ÚDOLNÍ SMĚR BRANÍK.
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CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 6 dětí
9 / 1 dospělých
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nebezpečné přecházení, auta jezdí moc rychle

·

evidované nehody se staly zpravidla ještě před úpravou
dopravního režimu (hlavní ve směru Údolní - V Hodkovičkách)

·
·

nejsou evidováni jako účastníci nehody chodec ani cyklista
nehody v blízkosti přechodu pro chodce souvisí s nedodržením
bezpečného odstupu vozidel, vozidla jedoucí za sebou v řadě
pravděpodobně nestíhají dobrzdit pokud dává první řidič přednost
chodci a to v souvislosti i s polohou zastávky (objíždění autobusu v
zastávce)
další nehody jsou evidovány v úseku nad křižovatkou v souvislsoti
s rychlou jízdou ulicí Údoní směr Braník

·

Legenda

57

pěší trasa / cesta

6/3

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

38

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
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9 / 2 řidičů dalo přednost chodcům na přechodu
5 / 0 řidičů nedalo přednost chodcům na přechodu

40/70

81 / 42
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:
·

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

33 / 11

18 / 7

·

BU

P

444

·

díky dopravnímu řešení křižovatky a jejího okolí (kombinace vlivu
sklonu, rychlé jízdy v ul. Údolní směr Braník, vyšších intenzit v
dopravní špičce, polohy zastávky a světelnosti za slunečného
počasí, kdy je přechod v podstatě po celý den na hranici světla a
stínu) vyplývá, že řidiči díky dopravnímu a prostorovému řešení
vnímájí a řeší spíše situaci v křižovatce a o to méně věnují
pozornost situaci na přechodu (pozitivně působí skutečnost, že
díky zavedení autobusové dopravy k ZŠ do ul. V Hodkovičkách se
snížily intenzity chodců na přechodu pro chodce)
autobusová zastávka je umístěna před přechodem pro chodce a
řidiči osobních vozidel zde autobus v zastávce objíždí
pozitivně ve smyslu bezpečnosti dopravy funguje snížení dovolené
rychlosti na 30 km/h a ukazatel okamžité rychlosti, ukazatel je však
za obloukem, zčásti zastíněn větvemi a daleko před přechodem,
resp. křižovatkou (125 m)

S

CHODCI SMĚR ZŠ:
13 / 2 dětí
13 / 7 dospělých

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

8/5

341 / 121

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

S

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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dalších 5 nehod se událo v oblouku v místě ukazatele rychlosti
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nahradit současný ukazatel rychlosti, který je pro řidiče pouze
informativní, za úsekové měření rychlosti s možností uložit
automaticky pokutu řidiči vozidla, které překročí dovolenou rychlost
úsekové měření se doplní optickopsychologickou brzdou bez
akustického efektu, jejíž poloha bude současně vymezovat i
měřený úsek
osazeno bude i odpovídající svislé dopravní značení IP31a / IP31b
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PŘECHOD PŘES UL. JITŘNÍ JE CHODECKY
NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ,
KAŽDÝ TŘICÁTÝ ŘIDIČ ZDE NEDÁ CHODCI PŘEDNOST
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SEVEROVÝCHODNÍ PŘECHOD JE SICE DÁLE OD
KŘIŽOVATKY, AVŠAK MNOHÉ DĚTI SMĚŘUJÍ PRÁVĚ
DO ŠKOLNÍCH POTŘEB (VCHOD JE PŘÍMO PROTI
PŘECHODU) A VZDÁLENOST OD KŘIŽOVATYK JE
CHRÁNÍ PŘED ODPOČUJÍCÍMI VOZIDLY Z UL. JITŘNÍ
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severovýchodní přechod "před Jájou" v ul. nad Hájem je příliš
daleko od křižovatky

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

u většiny evidovaných nehod se jedná především o srážky
motorových vozidel, nebo o srážku s pevnou překážkou
nejsou evidováni jako účastníci nehody chodec ani cyklista
nehody odpovídají stavu před změnou dopravního režimu v této
křižovatce
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13 / 6 řidičů dalo přednost
8 / 1 řidičů nedalo přednost
39 / 17 dětí
19 / 4 / 43
17 / 10 dospělých
68
49 / 39
16 / 14
10 / 5
3 / 47 dětí
75/84
/94
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16 / 10 dosp.
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·

někteří chodci si zkracují cestu přes ulici Nad Hájem prostorem
křižovatky a nechodí přes přechod pro chodce, který je dále od
nároží křižovatky
relativně vyšší míra nedávat přednost chodcům na přechodu v ulici
Jitřní oproti přechodům ostatním
přechod přes severní rameno ul. Jitřní je v ranních hodinách za
slunečného počasí ve stínu stromu oproti okolním plochám (na
ortofoto je stín zachycen v odpoledních hodinách)
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

JITŘNÍ x NAD HÁJEM
:
·

RAMPY 1:15 OPROTI PŘIROZENÉMU SKLONU
(UMOŽŇUJÍCÍ PROVOZ BUS)
hl.m.P / ost. plocha

Í
ŘN
JI T

U VÝCHODNÍHO PŘECHODU CHYBÍ JEHO
PŘISVÍCENÍ

·

křižovatka a ul. Nad Hájem byla v minulosti rekonstruována, včetně
nového přisvícení přechodů pro chodce na severní rameni křižovatky
Jitřní a v místě západního ramene ul. Nad Hájem, poloha přechodů je
cca stabilizovaná vůči průjezdu autobusů i vůči vjezdům, pouze
východní přechod je možné přisunout (ovšem opět v ohledu na vjezd
do domu)
zklidnit dopravu může opatření ve smyslu zvýšené polochy křižovatky,
avšak s ohledem na provoz autobusů (především ve směru od Braníka)
a na skutečnost, že komunikace Nad Hájem má značný podélný sklon

·

·

·

M

D
NA

E
ÁJ

H

obrusnou.

LEGENDA
hl.m.P / ost. plocha

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
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
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
S

V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉ PLOCHY BUDE TŘEBA
DOBŘE VYŘEŠIT SPÁDOVÁNÍ A TEDY
ODVODNĚNÍ, ABY NEDOCHÁZELO K PŘETÉKÁNÍ
VODY NA POZEMEK JIŽNĚ OD KŘIŽOVATKY
hl.m.P / ost. plocha

M

D
NA

H

E
ÁJ

SOUČASNÁ POLOHA PŘECHODU S ODSTRANĚNÍM
SKLOPENÝCH OBRUB (NYNÍ V ÚROVNI)
NUTNO VÝŠKOVĚ UPRAVIT A PŘEDLÁŽDIT ČÁSTI
CHODNÍKŮ + DOPLNIT VAROVNÉ PÁSY PODÉL
CELÉ KŘIŽOVATKOVÉ PLOCHY

mapový podklad: IPR, ČÚZK, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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24 / 111 dětí
37 / 25 dospělých
93 / 15 dětí
42 / 25 dospělých

ZÁSADNÍM PROBLÉMEM JE SPOLEČNÝ PROVOZ
CHODCŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL PO
PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACI, VĚTŠÍ MĚROU SE
RÁNO I PO VYUČOVÁNÍ JEDNÁ O RODIČE

·
·
·
·
·
·

VOZIDLA ZAJÍŽDÍ / VYJÍŽDÍ NA/Z PARKOVIŠTĚ:
7 / 6 vozidel

SMĚR UL. VAVŘENOVA

parkoviště zaměstnanců ZŠ + ZÁSOBOVÁ

P

57 / 5 dětí
38 / 28 dospělých

29 / 74 dětí
29 / 44 dospělých
P

P

56 / 1 dětí
11 / 4 dospělých

:
·

"MIMO PŘECHOD" 2x VÍCE CHODCŮ, NEŽ PO
PŘECHODU V MÍSTĚ VJEZDU K ZŠ
(PŘECHOD SLOUŽÍ ZPRAVIDLA PRO RODIČE, KTERÉ
ZASTAVÍ AUTOMOBILEM U VJEZDU DO DOMU)

·
·
·
·
·
·

pro 94 dětí je předprostor před ZŠ nebezpečný díky provozu
vozidel
84 dětí vnímá vjezd od u. FIlosofská jako nebezpečný
"

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

přímo v předprostoru školy nejsou evidovány žádné nehody
4 nehody jsou evidovány v blízk okolí, všechny pouze s jedoucím,
nebo zaparkovaným motorovým vozidlem
nejsou evidovány jako účastníci nehody chodec ani cyklista

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

P

vjezd pro zásobování

celé řešení předprostoru ZŠ je ve velmi neutěšené stavu nejen co
do dorpavního řešení, ale též do stavebvního stavu
vjezd, parkování a otáčení vozidel na chodníku a přechodu u
vjezdu do školy
nerespektování zákazu vjezdu motorových vozidel před budovou
školy ze strany rodičů, kteří nesplňují výjimku "ZÁSOBOVÁNÍ ZŠ"
nevhodně umístěný přechod pro chodce v místě vjezdu k ZŠ
chybí nabídka míst ve smyslu K+R, aby rodiče nezajížděli až ke
škole
vjezd na firemní parkoviště je situován nevhodně

NÍ

VOZIDLA SE OTÁČÍ V PROSTORU PŘED ZŠ:
11 / 20 vozidel (některá se otáčí až přímo před vchodem)
budova ZŠ
136 / 23 dětí
37 / 20 dospělých
Z JIŽNÍHO PŘECHODU UL. FILOSOFSKÁ PŘECHÁZÍ

P

7 / 23 dětí
18 / 23 dospělých

vstup do ZŠ

:

OTÁČENÍ VOZIDEL U PŘECHODU : 44 / 14x
ZASTAVENÍ PŘED PŘECHODEM: 8 / 0x
ZASTAVENÍ NA PŘECHODU: 1 / 0x
ZASTAVENÍ PŘED PŘECHODEM: 1 / 0x

P

2 / 10 dětí
6 / 4 dospělých

P

SMĚR UL. JÍLOVSKÁ

FILOSOFSKÁ - PŘEDPROSTOR ŠKOLY

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
S

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)

P
P

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

P

P

16 / 17 dětí
29 / 11 dospělých

P

P

P

P
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0 / 11 dětí
2 / 3 dospělých
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ME

ZI

CHODCI PŘECHÁZÍ ULICI:
5 / 2 dětí
1 / 1 dospělých
HÉ

chodci přes přechod
20 / 3 dětí
6 / 5 dospělých

DL
OU

P

CHODCI PO PŘECHODU:
23 / 3 dětí
18 / 3 dospělých

P

CHODCI MIMO PŘECHOD:
0 / 0 dětí
KÁ
S
5 / 1 dospělých
OF
S
O
FIL

F
116 / 97 ILOSOFSKÁ

NA

9 (stojí policista) / 1 řidičů dalo přednost
0 (stojí policista) / 4 řidičů nedalo přednost

265 / 85
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

SMĚR UL. JÍLOVSKÁ

FILOSOFSKÁ - PŘEDPROSTOR ŠKOLY

hl.m.P / ost. plocha

PŘEDPROSTOR ŠKOLY
POUZE PĚŠÍ PROVOZ
AKTIVITY
PLÁCEK
...
VIZ SAMOSTATNÁ
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE)

ZRUŠENÝ VJEZD DO AREÁLU SPOL. SALUD, s.r.o.
NOVÝ VJEZD DO AREÁLU SPOL. SALUD, s.r.o.
A PŘÍJEZD Z UL. VAVŘENOVA

TVAR OBRATIŠTĚ A ŠÍŘKY KOMUNIKACÍ
NUTNO KONCIPOVAT DLE POTŘEB PROVOZU
NA SOUČASNÉ KOMUNIKACI, KTERÁ BYLA
DŘÍVE ŘEŠENA POUZE RPO PROVOZ
CHODCŮ, NYNÍ SE ZDE PŘEDEVŠÍM
PARKUJE A CHODCI JSOU ŘEŠENI VE SPOL.
PROVOZU
NOVĚ KOMUNIKACE NEJLÉPE JAKO OBYTNÁ
ZÓNA (SPOLEČNÝ PROVOZ) S VYMEZENÍM
MÍST PRO PARKOVÁNÍ

:
SALUD, s.r.o. / ost. plocha

·

SMĚR UL. VAVŘENOVA
hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P, spr. MČP4 / ost. plocha

KOMUNIKACE NYNÍ S VYLOUČENÝM PROVOZEM
MOTOROVÝCH VOZIDEL V REŽIMU PĚŠÍ ZÓNY S POVOLENÝM
VJEZDEM JÍZDNÍCH KOL A DOPRAVNÍ OBSLUHY (SALUD, s.r.o.
A KE ŠKOLE ZAJÍŽDÍ I RODIČE)
NÁVRH: PONECHAT MOŽNOST PŘÍJEZDU PŘÍMO DO
PŘEDPROSTORU ZŠ POUZE PRO ÚDRŽBU ČI PRO NÁKLADNÍ
VOZIDLA S KONTEJNEREM NA ODPAD APOD.

budova ZŠ

KLEC PRO KOLA
A KOLOBĚŽKY
SE STOJANY
(VSTUP NA ČIP)

ZRUŠENÝ VJEZD
NOVÝ VJEZD DO
AREÁLU ZŠ
POUZE PRO
ZAMĚSTNANCE,
SPRÁVU A ÚDRŽBU ZŠ

·
·

·

nejjednodušší na přípravu je realiazce nových přechodů pro chodce a
úprava polohy zastávek, které jsou svým umístěním nevyhovující
(drobné stavební úpravy na ohlášení, resp. územní souhlas),
přisvícení obou přechodů však již znamená samostatné ÚR
samostatně lze též řešit oba nové vjezdy a to jak na pozemek školy,
tak do areálu spol SALUD, s.r.o. (majitele nutno oslovit)
technicky náročnější je řešení zřízení pásu pro podélné parkování pro
účely ZŠ a nový chodník, který se zařezává do svahu, který je nutno
buď upravit (zřejmě se zásahem do vzrostlé zeleně), anebo zrealizovat
zídku formou palisády - obě řešení v závislosti na zaměření skutečného
stavu a dendrologického prlůzkumu
nový školní předprostor, systém zpevněných povrchů a cest (vč.
režimu, povrchů a šířek) je třeba řešit samostatnou architektonickou
studíí

30

hl.m.P / ost. plocha

:
·

·

B20a

A12b

NOVÝ CHODNÍK V MÍSTĚ SOUČASNÉ
ZATRAVNĚNÉ PLOCHY (NUTNÉ ÚR)

·

Návrh celého prostoru v návaznosti na sídliště, resp. na ul. Filosofská je třeba
nadále řešit z hlediska urbanisticko-architektonického, tj. nejlépe, aby vznikla
studie, která definuje a prověří smysl a účel využití prostoru, a svým návrhem
určí, doplní či vyloučí další aktivity a funkce tohoto prostoru (v kontextu
parkového řešení). Velmi důležité jsou šířky komunikací, které budou
navazovat na další zpevněné plochy mimo řešené území, které zpravidla
fungují pro společný provoz chodců a vozidel, které zde parkují.

hl.m.P, spr. MČP4 / ost. plocha

VJEZD POUZE PRO SPRÁVU A ÚDRŽBU

·

nová poloha vjezdu do areálu spol. SALUD, s.r.o. a výjezd obytnou
zónou směr ul. Vavřenova a nový vjezd do areálu ZŠ přímo z ul.
Filosofská, čímž se uvolní možnost vymezit předprostor školy pouze
chodcům a cyklistům
přesun dvou přechodu v ul. Filosofská do vhodnější polohy vzhledem k
pěším vazbám v území
přesun autobusových zastávek z polohy, která nevyhovuje z hlediska
bezpečnosti dopravy (rozhledy na přechodu a odsunutí mimo vjezdy)

E1

LEGENDA

DĚTI
POZOR

B2

NUTNÁ TERÉNNÍ ÚPRAVA - NUTNO ZAMEŘIT A PROVÉST
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM:
1. BUĎ PONECHAT TERÉN + PALISÁDA PODÉL CHODNÍKU
(MOŽNÁ VŠAK KOLIZE S KOŘENOVÝMI SYSTÉMY STROMŮ)
2. TERÉNNÍ ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ 2 ČI 3 STROMŮ

IN
0M
X1
MA O - PÁ 0
P - 9:0 0
:0
0
7:0 0 - 15
0
12:

8

3

hl.m.P, spr. MČP4 / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

FILOSOF

SKÁ

NOVÝ PÁS PRO PARKOVÁNÍ (6 MÍST)
V MÍSTĚ SOUČASNÉHO CHODNÍKU
PRO ÚČELY ZŠ: K+R PRO RODIČE

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt

KÁ
FS

O
OS

FIL

DĚTI

POZOR

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

NOVÝ PÁS PRO PARKOVÁNÍ (3 MÍSTA) VE STŘEDNÍ ÚROVNI
MEZI CHODNÍKEM A VOZOVKOU (VIZ ZÁSOBOVACÍ STÁNÍ) V
MÍSTĚ SOUČASNÉHO CHODNÍKU PRO ÚČELY ZŠ: K+R PRO
RODIČE, NOVÝ CHODNÍK PODÉL PÁSU

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

ODSUNUTÝ PŘECHOD BUDE VÍCE VYUŽÍVÁN V LOGICKÉ
VAZBĚ SÍDLIŠTĚ - ZASTÁVKA
SNÍŽENÉ OBRUBY BUDOU PROVEDENY V PŘÍPADĚ, ŽE
NEBUDE PROVEDENA ZVÝŠENÁ PLOCHA

mapový podklad: IPR, ČÚZK, © Přispěvatelé OpenStreetMap

ZMENŠENÍ POLOMĚRU VNITŘNÍHO
OBLOUKU:
- ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHODU O 1,5 m
- POMALEJŠÍ PRŮJEZD KŘIŽOVATKOU PŘI
PRAVÉM ODBOČENÍ
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b

a

0
B2

hl.m.P / ost. plocha

DOPLNĚNÍ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY

2
A1

30

F

SO

nová vozovka - dlažba

ODSUNUTÝ PŘECHOD BUDE VÍCE VYUŽÍVÁN
V LOGICKÉ VAZBĚ ŠKOLA <-> JIŽNÍ CHODNÍK
FILOSOFSKÉ

BEZ DOZORU STRÁŽNÍKŮ MP NENÍ PŘECHOD ZPRAVIDLA
VYUŽÍVÁN (PŘECHÁZÍ SE MIMO PŘECHOD)

hl.m.P / ost. plocha

Á
SK

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ROZHLEDY OD PŘECHODU K ZASTÁVKÁM
PŘEDLAŽBY: PRVKY PRO NEVIDOMÉ
NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK A DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

VARIANTNĚ JE MOŽNÉ CELOU PLOCHU VOZOVKY PODÉL
ŠKOLY (DL. cca 80 m) PROVÉST JAKO ZVÝŠENOU, TOTO
ŘEŠENÍ SE DOPORUČUJE PROVĚŘIT SPOLEČNĚ S ÚPRAVAMI
V RÁMCI ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PLOCHU PAK BUDE
NUTNÉ LEMOVAT PROTIPARKOVACÍMI SLOUPKY A VAROVNÝM
PÁSEM V CELÉ DÉLCE

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz
Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

SOUČASNÁ ZASTÁVKA PŘÍMO VE VJEZDU
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MÍSTO 5 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

FILOSOFSKÁ x VAVŘENOVA x KLÁNOVA

·

·

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

71 / 72

9/8

v celé západní polovině křižovatky chybí jakékoliv adekvátní řešení
řešení pro chodce
křižovatka je jako celek rozlehlá a prostorově předimenzovaná

:

NOVA

VAVŘE

132 / 35
96 / 88

:
·

16 / 8

2 / 1 dětí
10 / 9 dospělých

/ 58
6
18 / 89
107

2 / 4 řidičů dalo přednost
7 / 4 řidičů nedalo přednost
127 / 32
2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých 49 / 21
10 / 5

·
·

v prostoru křižovatky a v nejbližším okolí je za toto období
evidováno 10 nehod, z toho jedna s lehkým zraněním
nehody souvisí především s nedáním přednosti v jízdě v křižovatce
(všechny nehody v prostoru křižovatky)
nejsou evidováni jako účastníci nehody chodec ani cyklista

KÁ
S
OF
S
O
FIL

PŘES OSTRŮVEK:
2 / 3 dětí
13 / 7 dospělých
5/3

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

KLÁNOVA

65 / 29
41 / 20

CHODCI PODÉL NÁROŽÍ:
2 / 1 dětí
14 / 8 dospělých

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
P

36 / 17

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

S

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)

CHODCI PODÉL DOMKŮ:
3 / 2 dětí
4 / 3 dospělých

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/00038/2017

zhotovitel studie:

Ing. Květoslav Syrový , IČO: 76384110
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

KLÁN

OVA

PROSTOR KŘIŽOVATKY JE PŘEDIMENZOVANÝ,
V ZÁPADNÍ POLOVINĚ CELÉ KŘIŽOVATKY CHYBÍ ŘEŠENÍ PRO CHODCE,
MÍRA VYUŽITÍ CHODCI JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ HUSTOTĚ ZABYDLENÍ
ZÁSTAVBY, TJ. NÍZKÁ.
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ FILOSOFSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZA - MÍSTO 5
FILOSOFSKÁ x VAVŘENOVA x KLÁNOVA

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

10 / 8 / 2017
C.5

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ
1. BUĎ PONECHAT TERÉN + PALISÁDA PODÉL CHODNÍKU
(MOŽNÁ VŠAK KOLIZE S KOŘENOVÝMI SYSTÉMY STROMŮ)
2. TERÉNNÍ ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ 2 ČI 3 STROMŮ

VARIANTA 1
:

·
·
·
·

A

NOV
VAVŘE

LEGENDA

hl.m.P / ost. plocha

POZOR

hl.m.P / ost. plocha

zmenšení plochy křižovatky a zjednodušení (uzavření západního
vjezdu podél ostrůvku - zklidnění prostoru,
západní část ul. Klánova nově jako obytná zóna
zkrácení současného východního přechodu a nový severní přechod
doplněný chodník podél jižní hrany ul. Klánova až k přechodu pro
chodce, odsunutí parkování k vozovce, prostor jižně od ostrůvku pro
parkování, ponechání koncepce parkování jako současné

hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

hl.m.P / ost. plocha

KÁ

ROZŠÍŘENÉ CHODNÍKOVÉ
NÁROŽÍ (ZMENŠENÝ POLOMĚR
NÁROŽÍ NA 10 m)

F

S
OF
S
ILO

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba

hl.m.P / ost. plocha

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

DOPLNĚNÍ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

hl.m.P / ost. plocha

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

ZMENŠENÍ POLOMĚRU VNITŘNÍHO
OBLOUKU:
- ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHODU O 1,5 m
- POMALEJŠÍ PRŮJEZD KŘIŽOVATKOU PŘI
PRAVÉM ODBOČENÍ

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
S

IZ5

a

VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY
b

IZ5

hl.m.P / ost. plocha

KLÁNOVA
hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / zahrada

V PŘÍPADĚ NEGATIVNÍHO ODPRODEJE
POZEMKU 3029 / 5 ALTERNATIVNÍ
UKONČENÍ CHODNÍKU

soukromý / ost. plocha

KLÁN
OVA

mapový podklad: IPR, ČÚZK, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pražské matky
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UDSUNUTÍ VOZIDEL K VOZOVCE A
VYTVOŘENÍ CHODNÍKU PODÉL PLOTU AŽ
K PŘECHODU PRO CHODCE, KTERÝ NYNÍ
VEDE DO PLOTU - TAKTO BUDE NOVĚ
PROPOJEN S UL. KLÁNOVA SMĚR VÝCHOD

ZASLEPENÍ VJEZDU DO UL. KLÁNOVA A
VYTVOŘENÍ MOŽNOSTI PRŮCHODU MEZI
OBYTNOU ZÓNOU A UL. KLÁNOVA

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ FILOSOFSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE

MOŽNOST DOPLNIT PARKOVÁNÍ
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 5
VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ
VARIANTA 1

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

15 / 11 / 2017
D.5-1

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ
1. BUĎ PONECHAT TERÉN + PALISÁDA PODÉL CHODNÍKU
(MOŽNÁ VŠAK KOLIZE S KOŘENOVÝMI SYSTÉMY STROMŮ)
2. TERÉNNÍ ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ 2 ČI 3 STROMŮ

VARIANTA 2
:

·
·
·
·

A

NOV
VAVŘE

LEGENDA

hl.m.P / ost. plocha

POZOR

hl.m.P / ost. plocha

zmenšení plochy křižovatky a zjednodušení (uzavření západního
vjezdu podél ostrůvku - zklidnění prostoru,
západní část ul. Klánova nově jako obytná zóna
zkrácení současného východního přechodu a nový severní přechod
doplněný chodník podél jižní hrany ul. Klánova až k přechodu pro
chodce, odsunutí parkování k vozovce, prostor jižně od ostrůvku pro
parkování, ponechání koncepce parkování jako současné

hl.m.P / ost. plocha

hl.m.P / ost. plocha

NOVÝ PŘECHOD

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

hl.m.P / ost. plocha

KÁ

ZMENŠENÝ POLOMĚR
NÁROŽÍ (10m)

F

S
OF
S
ILO

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba

hl.m.P / ost. plocha

nový chodník / pochozí plocha ze zatravňovacích dílců
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

DOPLNĚNÍ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

hl.m.P / ost. plocha

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

IZ5

a

hl.m.P / ost. plocha

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

ZMENŠENÍ POLOMĚRU VNITŘNÍHO
OBLOUKU:
- ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHODU O 1,5 m
- POMALEJŠÍ PRŮJEZD KŘIŽOVATKOU PŘI
PRAVÉM ODBOČENÍ

b

IZ5

hl.m.P / zahrada

KLÁNOVA
hl.m.P / ost. plocha

S

VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY
V PŘÍPADĚ NEGATIVNÍHO ODPRODEJE
POZEMKU 3029 / 5 ALTERNATIVNÍ
UKONČENÍ CHODNÍKU

soukromý / ost. plocha

KLÁN
OVA

mapový podklad: IPR, ČÚZK, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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PROPOJOVACÍ CHODNÍK

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

DOSAZENÍ STROMU DO
VOLNÉHO RABÁTKA

ZASLEPENÍ VJEZDU DO UL. KLÁNOVA A
VYTVOŘENÍ MOŽNOSTI PRŮCHODU MEZI
OBYTNOU ZÓNOU A UL. KLÁNOVA
ALTERNATIVNĚ LZE VYTVOŘIT VE
ZBÝVAJÍCÍCH PLOCHÁCH NAMÍSTO
ZATRAVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ ČI
ODPOČINKOVÝ PROSTOR POD STROMY

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ FILOSOFSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 5
VAVŘENOVA x FILOSOFSKÁ
VARIANTA 2

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

15 / 11 / 2017
D.5-2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

MÍSTO 6 ~ ANALÝZY

OV
A

ÚDOLNÍ x VAVŘENOVA
:

750
490 V A
V

ŘE
N

·
·

·
·

vysoké a pro území nepřiměřené intenzity automobilové dopravy
kombinace dopravní situace (intenzit) a rozlehlosti křižovatky
znamenají vysokou míru nebezpečí pro chodce - řidiči vnímají
především situaci z hlediska provozu vozidel a chodce až
druhořadě, v některých případech jsou až ingorování
vysoký počet nehod - nedání přednost v jízdě, důvodem je rychlá
jízda a rozlehlost křižovatky
před východní přechodem v ul. Údolní stabilně parkuje vozidlo v
rozporu se zákonem

:
·

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

ÚDOL
N

4 / 0 řidičů dalo přednost
3 / 3 řidičů nedalo přednost
11 / 5 dětí
23 / 14 dospělých

Í

675
325

·

12 / 7 dětí
24 / 10 dospělých
20 / 9 řidičů dalo přednost
1 / 0 řidičů nedalo přednost

·

·
·

P

·

v prostoru křižovatky a v nejbližším okolí je za toto období
evidováno 33 nehod - 7 z nich bylo s následky na zdraví (5 lehkých
a 2 těžká zranění)
u většiny evidovaných nehod se jedná především o srážky
motorových vozidel v prostoru křižovatky - nedání přednosti v jízdě
a nevěnování se řízení
jsou evidovány 2 lehké a 1 težká nehoda s účastí chodce (z toho 2
nehody přímo na přechodu pro chodce)
stážka s chodcem na severním přechodu se udála v 6:30 ráno a
byla s následkem lehkého zranění, zaviněno řidičem
srážka s chodcem na vzdálenějším jižním přechodu byla s těžkými
následky na zdraví, zaviněno řidičem

Legenda

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

64 / 20

A
ENOV

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

vysvětlivky:
x / y ... intenzita ráno / odpoledne za špičkovou hodinu
odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové
intenzity vozidel vyjma východního ramene křižovatky (ul. Údolní)
jsou převzaty ze zdroje TSK (2007) a přepočteny z doby sledování
v období 6-22 hod na špičkové hodinové intenzity

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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215
217

22 / 7 dětí
57 / 15 dospělých
12 / 1 řidičů dalo přednost
18 / 15 dětí 5 / 0 řidičů nedalo přednost
38 / 29 dospělých
21 / 4 řidičů dalo přednost
8 / 2 řidičů nedalo přednost

VAVŘ

VÍTOV
C

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

145 / 9
3
P

NÍ

CELKOVĚ VYSOKÉ INTENZITY A RYCHLÁ JÍZDA
VOZIDEL KŘIŽOVATKOU ZNAMENÁ, ŽE ŘIDIČI
VELMI MÁLO VNÍMAJÍ PROVOZ CHODCŮ.
PŘESTOŽE ZDE NENÍ NIJAK INTENZIVNÍ
PROVOZ CHODCŮ, BYLY ZDE SLEDOVÁNY I V
RÁMCI MONITORINGU SITUACE, KTERÉ LZE
NAZVAT JAKO SKORONEHODA (JEDNAK U
PŘECHODŮ A JEDNAK VE STŘEDU
KŘIŽOVATKY
(JAK UKAZUJE I ROZLOŽENÍ NEHOD).

pěší trasa / cesta

ÚDOL

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz
Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ FILOSOFSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

OVA

ANALÝZA - MÍSTO 6
ÚDOLNÍ x VAVŘENOVA

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

10 / 8 / 2017
C.6

MÍSTO 6 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Filosofská / Jitřní

ÚDOLNÍ x VAVŘENOVA
hl.m.P. / ost. plocha
hl.m.P. / ost. plocha

hl.m.P. / ost. plocha

POSUN KONTEJNERŮ
SEVERNĚJI OD KŘIŽOVATKY,
ABY VOZIDLO VYVÁŽEJÍCÍ
ODPAD NESTÁLO TĚSNĚ ZA
KŘIŽOVATKOU, RESP.
PŘECHODEM PRO CHODCE

VAV

ÚPRAVA DOLNÍHO PATRA STROMU, ABY
NEPŘEKÁŽEL V ROZHLEDECH

ŘE
NO
VA

:
·

·
·
·

SLOŽENÝ OBLOUK

soukormý / zahrada

POSUN PŘECHODU DO KŘIŽOVATKY O 6,5 m

·

POSUN STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

·

návrh okružní křižovatky byl vyloučen jako nevhodný z hlediska
prostorového / provozu autobusů / převažujících intenzit především na
dvou vzájemně přilehlých ramenech (západní a severní)
křižovatka je navržena jako zvýšená s redukcí kolizních míst (zmenšení
plochy křižovatky, zmenšení obloků tří nároží)
severní a jižní přechod je vždy přisunutý blíže ke středu křižovatky
(zkrácení trasy chodců při obcházení křižovatky)
plocha křižovatky nejlépe z odlišného povrchu než okolní vozovky,
avšak únosné z hlediska trvanlivosti na pojezd těžkými vozidly,
vozovku v místě přechodů se pak navrhuje provést a asfaltovým
povrchem pro jejich zvýraznění (problémem současné křižovatky je
nedostatečné vnímání přechodů pro chodce řidiči, kteří věnují
pozornost zpravidla ostatní motorové dopravě a to díky prostorovému
uspořádání křižovatky)
nově je třeba provést veškeré přisvětlení přechodů a doplnění běžného
uličního osvětlení (přesun mimo nové přístupové chodníky k
přechodům)
ve východním rameni křižovatky je fyzicka zamezeno parkování přímo
u přechodu

LEGENDA

NOVÝ CHODNÍK š. 4,0 m

ÚDOL

hl.m.P / ost. plocha

NÍ
hl.m.P. / ost. plocha

hranice parcel dle ČÚZK
parc. č. pozemku, vlastník / druh pozemku
současná hrana
současné značení
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
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

IP25a

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

hl.m.P. / ost. plocha
hl.m.P. / ost. plocha

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

ÚDOL
N

Í

S

30
30
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soukromý pozemek / ost. plocha

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

R = 8m
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ANALÝZA POTŘEBY ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ
RYCHLOSTI V ULICI ÚDOLNÍ V PRAZE 4

OBJEDNATEL STUDIE:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

KOORDINÁTOR PROGRAMU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY:
Pražské matky
Lublaňská 18
120 00 Praha 2
ZHOTOVITEL STUDIE:

Ing. Květoslav Syrový
Sušická 850/28
160 00 Praha 6

ADRESÁT STUDIE:

ZŠ Filosofská
budova 1: Filosofská 3/1166, 142 00 Praha 4 - Braník
budova 2: Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky

DATUM

září 2017

Bezpečné cesty do školy 2017
ZŠ Filosofská, Praha 4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV PROJEKTU:

Bezpečné cesty do školy 2017
Dopravní studie ZŠ Filosofská, Praha 4

OBJEDNATEL STUDIE:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
OBJ/RFD/29/01/00038/2017

KOORDINÁTOR PROGRAMU BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY:
Pražské matky, o.s.
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
IČ: 45246220, zast. Jarmila Johnová, tel. 721 761 474
jarmila.johnova@prazskematky.cz
ZHOTOVITEL:

Ing. Květoslav Syrový
Sušická 850/28, 160 00 Praha 6
IČ: 76384110, syrovy.k@gmail.com, tel. 731 701 027

STUPEŇ PD:

studie

DATUM VYPRACOVÁNÍ:

září 2017

MÍSTO AKCE:

Praha 4 – k.ú. Hodkovičky a Braník

Obr. 1: území Prahy 4 - ul. Údolní (zdroj © Přispěvatelé OpenStreetMap)
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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



průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ



vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace



vlastní dopravní průzkum a monitoring dopravy (8. 6. 2017)



podklady TSK (intenzity automobilové dopravy a podklady odd. UDI, Ing. Karban)

3. CÍLE ANALÝZY
Průkaz potřebnosti zřízení úsekového měření rychlosti v ulici Údolní v oblasti autobusové
zastávky Psohlavců. Analýza bude dále sloužit jako podklad pro realizaci a bude součástí
dopravní studie Bezpečné cesty do školy, ZŠ Filosofská.

4. ODŮVODNĚNÍ
V rámci dotazníkového šetření při projektu bezpečné cesty do školy byli osloveny děti i
rodiče ZŠ Filozofská, jejíž druhá budova se nachází v ul. Jitřní. Děti vyhodnotily vedle
předprostoru ZŠ na druhém místě přechod v ul. Údolní u křižovatky s ul. V Hodkovičkách,
která vede ke škole. K potřebě řešit toto místo se připojuje i sdružení rodičů a učitelský sbor,
což bylo deklarováno na úvodní schůzce pracovní skupiny BCŠ, za účasti zástupců MČ
Praha 4 (p. Vodák), RFD MHMP, TSK, PČR a MPP. Další poptávka je evidována ze strany
obyvatel ul. Údolní a to již po dobu cca 10 let (viz archiv TSK). V rámci analýzy jsou dále
(kap. 6) popsány důvody z hlediska dopravně inženýrského.
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5. SITUACE SOUČASNÉHO STAVU / INTENZITY
Ulice Údolní jen situována ve východo-západním směru a jak napovídá název ulice, vede
údolím (vytvořeným Branickým potokem) mezi sídlištěm Novodvorská a územím okolí
Branického pivovaru v údolí řeky Vltavy. Ulice v podstatě propojuje Lhotku s Braníkem a
prochází mezi Jiráskovou čtvrtí a Hodkovičkami. Komunikace má vyšší podélná sklon
svažující se západní směrem k Vltavě (směr Braník). V širších vztazích je zde východním
směrem významná i dopravně-územní návaznost na Krč. Tato paralela Jižní spojce nabízí
v případech jejího přetížení zajímavou alternativu, což je patrné i z kartogramu TSK z roku
2016 (hodnoty přeneseny do situace širších vztahů). V situaci je označeno místo pro
úsekové měření číslem 2. Dalším problematickým místem je i křižovatka Údolní x
Vavřenova, jejímu řešení se podrobněji věnuje dopravní studie bezpečných cest do školy.

Výřez z přílohy širších vztahů s vyznačenou tranzitní paralelou Jižní spojky.
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zdroj archiv TSK – UDI, poskytl Ing. Karban
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Pohled ul. Údolní směr Braník – přímý úsek mezi ul. Vavřenova a Aksamitova

Současný ukazatel je patrný až na poslední a současně zčásti zastíněn větvemi
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Předchozí červené vozidlo jelo před obloukem rychlostí 53 km/h a posléze vyjíždí do
protisměru, aniž by cokoliv objíždělo

Předchozí stříbrné vozidlo jelo též cca 55 km/h a v oblouku vyjíždí do protisměru (rychlost 34
km/h je okamžitá rychlost červeného vozidla)
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Plynulý projezd autobusu

Pohled na východ směr Novodvorská a patrný prostor mezi zastávkou v jízdním pruhu a
přechodem s plnou čárou a dopravním stínem, který bývá přejížděn v případě, že vozidla
objíždí autobus v zastávce
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Pohled směr Braník, kde je patrná vyznačená přednost v jízdě a optickopsychologická brzda
bez akustického efektu

Přechod je zvýrazněn dopravními knoflíky, avšak nevhodného provedení (v tomto provedení
vydrží max. 2 roky)
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6. DOPRAVNĚINŽENÝRSKÁ ANALÝZA
1. Vliv infrastruktury na dopravní situaci
o díky dopravnímu řešení křižovatky a jejího okolí (kombinace vlivu podélného
sklonu, rychlé jízdy v ul. Údolní směr Braník těsně před křižovatkou, vyšších
intenzit v dopravní špičce, polohy zastávky a světelnosti za slunečného
počasí, kdy je přechod v podstatě po celý den na hranici světla a stínu)
vyplývá, že řidiči díky dopravnímu a prostorovému řešení vnímají a řeší spíše
situaci v křižovatce a o to méně věnují pozornost situaci na přechodu
(pozitivně působí skutečnost, že díky zavedení autobusové dopravy k ZŠ do
ul. V Hodkovičkách se snížily intenzity chodců na přechodu pro chodce)
2. Vliv zařízení a součástí dopravní infrastruktury
o autobusová zastávka je umístěna před přechodem pro chodce a řidiči
osobních vozidel zde autobus v zastávce objíždí a zpravidla pak rychle najíždí
do prostoru přechodu
3. Vliv již realizovaných opatření
o pozitivně ve smyslu bezpečnosti dopravy funguje snížení dovolené rychlosti
na 30 km/h a ukazatel okamžité rychlosti, ukazatel je však umístěn ve směru
jízdy na Braník za obloukem, zčásti zastíněn větvemi a současně daleko před
přechodem, resp. křižovatkou (125 m)
o pozitivně působí a funguje realizovaná změna přednosti v jízdě, tj. vyznačení
hlavní ve směru do ul. K Hodkovičkám. Tím vznikla přednost v jízdě ze směru
od Braníka, takže vozidla jedoucí v přímém směru ul. Údolní v tomto směru
musí v podstatě zastavit. Je zde vyznačena opticko-psychologická brzda bez
akustického efektu. Opatření vznikla preference pro linku MHD č.106, která
byla zavedena k ZŠ v ul. Jitřní.
4. Chování uživatelů
o řidiči, kteří místo znají, již "pouhý ukazatel okamžité rychlosti" ignorují, což je
patrné z bleskového sledování (na fotografiích jsou to vozidla, která za
obloukem vyjíždí do protisměru - a to jedou jen cca 50 km/h). Takto se zřejmě
udála i nehoda, kdy vozidlo přejelo při rychlé jízdě do protisměru a poté, co se
vyhýbalo vozidlům v protisměru, řidič strhl vozidlo na opačnou stranu, a to
skončilo v plotu a ve stožáru veřejného osvětlení. Rychlost jízdy 50 km/h
v oblouku nad zastávkou není bezpečná, což dokazuje i počet a rozložení
nehod za roky 2007 – 2017 (zdroj: jdvm.cz) – vozidla zde vyjíždí do
protisměru (viz foto na úvodní stránce).
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Následky jedné z dopravních nehod (archiv TSK – UDI, poskytl Ing. Karban)
5. Intenzity
Zásadní vliv na dopravní situaci mají samozřejmě i intenzity dopravy. Po zavedení linky MHD
č. 106 ke škole se snížil počet chodců od zastávek v ul. Údolní k ZŠ a naopak (v ranní špičce
se dnes jedná o 30 až 40 chodců za hodinu na přechodu pro chodce směr ul. V
Hodkovičkách). Tím se odlehčilo situaci v místě přechodu přes Údolní, přesto zde ale
projíždí značný tranzit (až 10.000 vozidel za 24 hod), který je mnohdy i paralelou pro Jižní
spojku – viz přehledná situace (výřez výše a pak v příloze).
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7. VYHODNOCENÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ
Z výše uvedených důvodů se doporučuje úsekové měření rychlosti, které bude
obsahovat úsek před křižovatkou Údolní x V Hodkovičkách v délce min. 150 m. Aby
řešení pokrylo i odbočující auta do ul. V Hodkovičkách, bude nutné ukončení měřeného
úseku umístit těsně před přechod, což může opticky v rámci VDZ fungovat např. i společně s
optickopsychologickou brzdou bez akustického efektu provedenou před přechodem pro
chodce (stejně jako je provedena před křižovatkou ve směru od Braníka).
Měřený úsek v délce 150 m by měl být pro účely problémů v lokalitě dostatečný.

navrhovaný rozsah úsekového měření ardarem
Zvýšeným intenzitám lze od ul. Vídeňské po Braník bránit jen souvislou sérií bodových či
liniových zklidnění, které budou ve výsledku prodlužovat dobu jízdy přes tyto převážně
produktivní / zdrojové oblasti a pro chytré vyhledávače a navigace budou v menším měřítku
alternativou pro jízdu po JS (kde je nyní ještě dosti zásadním způsobem omezen
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provoz). Těmto opatření se již tato analýza nevěnuje, křižovatka Údolní x Vavřenova je
řešena v rámci bezpečných cest do školy.

8. PŘEDPOKLÁDANÉ POZITIVNÍ DOPADY


zklidnění dopravy v úseku před přechodem pro chodce, v místě zastávky i
v křižovatce Údolní x V Hodkovičkách



reálné dodržování současné max. dovolené rychlosti 30 km/h



vyšší pravděpodobnost eliminace nehod v celém měřeném úseku



nižší míra výskytu situací, kdy je autobus zastávce na poslední chvíli a rychle
objížděn a tím další zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce, aniž by se
přímo s ním cokoliv provádělo (tj. vyšší pravděpodobnost dodržování nepřejíždění
plné čáry v místě zastávky)
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