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Obr. 1: budova ZŠ Klausova
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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

•

podklady TSK

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

Dne 18. 6. 2019 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí ze ZŠ Klausova. Ty měly
za úkol sledovat intenzity motorové a pěší dopravy a také chování jednotlivých účastníků provozu –
nedání přednosti v jízdě na přechodech pro chodce, zastavování vozidel v křižovatce, nebo třeba
nevhodné přecházení chodců mimo vyznačené přechody. Výsledky těchto průzkumů pak byly použity
jako podklad pro analýzy.

Dne 26. 9. 2019 proběhla schůzka pracovní skupiny na které byly představeny návrhy řešení
problematických míst. Připomínky z tohoto jednání byly zapracovány do výsledné dokumentace a
posléze proběhla ještě 2 upřesňující jednání na úřadu MČ Praha 13 (poslední 27.11.2019).

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,
zejména 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 vlivu chování člověka na své okolí. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá
ze zkušeností, které byly získány na zhruba sedmdesáti 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.

Obr. 2: poloha budovy ZŠ Klausova vůči zástavbě sídliště
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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 (jaro–podzim 2019), 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)

•

MČ Praha 13

•

PČR

•

RFD MHMP a TSK, DPP a ROPID

•

IPR

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ Praha 13, 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.

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
2018/2019.
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Aktuálně školu navštěvuje cca 340 dětí. Dotazník vyplnilo 307 z nich a dalších 276 vyplněných
dotazníků pochází od rodičů.

Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku:
1) Točna autobusu – přecházení přes křižovatku Červeňanského x Janského
2) Vjezd do školy – otáčení vozidel v areálu školy
3) Přechod na školou – rychlá jízda aut, chybí zpomalovací prvky
4) Přechod a místo pro přecházení v ulici Krausova
5) Křižovatka Janského x Prusíkova – vozidla parkující v křižovatce a před přechody
6) Okružní křižovatka Přecechtělova x Prusíkova – vozidla jsou špatně vidět za kontejnery

Obr. 3: Školní mapa s vyznačenými nebezpečnými místy
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Řešená místa, kterými se zabývá studie:

Obr. 4: Přehledná mapka s řešenými místy v rámci této dopravní studie
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Jak daleko od školy bydlíš?
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5%

Většina dětí se ráno do školy dopravuje pěšky (73%). Mnoho dětí dochází do školy ze sídliště Velká
Ohrada a do školy to mají méně než 0,5 km (asi polovina všech dětí). Děti by si více přáli jezdit na
koloběžce, nebo na kole, ale brání jim v tom absence bezpečného prostoru pro ukládání kol a
koloběžek, obavy rodičů a absence bezpečné trasy.

Děti dojíždějící do školy autem:
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Téměř třetina dětí, které jezdí ráno do školy autem, cestuje odpoledne jiným způsobem, a to
nejčastěji pěšky. Ráno jezdí pravidelně do školy autem 38 dětí, které bydlí méně než 2 km od školy.
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Co si děti myslí o cestování do školy:
Aut (jezdí rychle, bezohledně, je jich moc,
nebezpečné přecházení, apod.)
Nepříjemných nebo podivných lidí
Opuštěných, temných nebo nepřehledných míst

Když potřebuji, řidiči mě nechají na přechodu přejít.

rozhodně ano

Z domova do školy se dobře dostanu tramvají,
autobusem nebo metrem.
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Chybí mi tam lavička.
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Z dotazníků dále vyplývá:
➢ cca 13 % dětí se na cestě do/ze školy necítí bezpečně,
➢ rodiče vozí děti autem, protože je to nejrychlejší a mají to cestou do práce,
➢ 45 % rodičů považuje cestu do školy za nepříjemnou z pohledu bezpečnosti, resp. zažívají s
dětmi nebezpečné dopravní situace,
➢ cca polovina rodičů by uvítala omezení automobilové dopravy (například snížení rychlosti,
zákazy vjezdu v ranních hodinách), bezpečnější přechody pro chodce, nebo zvýšený dohled
policie.

7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy v pěti
nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data, kterými
nedisponuje MČ ani MHMP a jejich servisní organizace. 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)
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•

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 (12:45 – 14:15). Odpolední data jsou přepočtena z 1,5 hod.
sledování na průměrnou hodinovou hodnotu.

Obr 5, 6, 7: Žáci ZŠ Klausova při dopravním průzkumu (dne 18. 6. 2019)
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Škola se nachází na samotné hranici zastavěného území sídliště Velká Ohrada. Na jižní straně se
nachází pouze louky a lesy v okolí údolí Dalejského potoka. Zástavba je pouze ze severní a částečně z
východní strany školy. Jedná se o sídlištní celek s výhradně hromadným bydlením. Vedle ZŠ se pak
nachází dvě budovy mateřských škol. Kromě těchto škol a malé polikliniky v ul. Janského nejsou
v území žádné významné dopravní cíle. Oblast tak můžeme považovat za rezidentní a z hlediska
dopravy se jedná o zdrojové území, škola pak za cílové místo. Z oblasti navíc vede jen několik
komunikací, při výjezdu mohou řidiči využít v podstatě jen napojení na ulici Jeremiášova z ul.
Červeňanského, nebo spojení přes Švejcarovo náměstí (ul. Karla Kryla).
Dopravní infrastruktura je většinou původní, pouze se zde doplňovala místa pro parkování, kterého je
tu nedostatek.

8.2 Automobilová doprava
V okolí školy je problém především s parkováním vozidel. Doprava je zde plynulá, kromě
problematického úseku ulice Klausova, přímo u školy. Ulice je zde obousměrná, ale v některých
úsecích šířky nedovolují vzájemné míjení vozidel a jsou tu tak zřízeny výhybny. Zčásti přirozeně a
zčásti řízeně zde vzniklo zvýšení počtu parkovacích stání. Řidiči však vozidla parkují i mimo vyznačená
místa v rozporu se zákonem a možnost obousměrného průjezdu tak běžně není zajištěna v téměř
celé délce této ulice.
Cílem by však mělo být zredukovat počty vozidel, které do této ulice zbytečně vjíždí. Jedná se hlavně
o rodiče, kteří přiváží děti do ZŠ Klausova a přilehlých MŠ. Ti se pak na konci ulice otáčí (řada z nich i
přes zákaz v areálu školy) a projíždí pak celou ulicí zpět. Parkování může činit značný problém
zejména vozidlům IZS.
Z dotazníků vyplývá, že téměř třetina dětí, které jezdí ráno do školy autem, cestuje odpoledne jiným
způsobem – většinou pěšky. Konkrétně se jedná o 56 dětí ráno vs 37 dětí odpoledne. Tyto děti tak
nemají problém se dopravovat ze školy pěšky a pokud by chodily pěšky i do školy, došlo by ráno
v okolí školy k redukci až 20 aut. To je 15 % z celkového počtu vozidel, které ráno projedou ulicí
Janského v obou směrech.

8.3 Veřejná doprava
Nejbližší zastávkou MHD je autobusová zastávka Velká Ohrada vzdálena od školy cca 250 m. Je to
konečná zastávka pro 3 autobusové linky PID a hned za zastávkou je autobusová točna s odstavy.
Zastávka je v obou směrech umístěna v zálivu, jeho blízkost od přechodu pro chodce však omezuje
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rozhledy. Přijíždí sem linky z Nových Butovic, Motola a Stodůlek. Konkrétně se jedná o linky 142
(Nové Butovice – Velká Ohrada), 184 (Vypich – Velká Ohrada) a 225 (Nádraží Veleslavín – Velká
Ohrada). MHD je však dětmi využívána jen minimálně (cca 5–8 %) a ještě méně dětí si přeje cestovat
MHD.

8.4 Pěší doprava
Propojení sídliště pěšími vazbami je kvalitní a je to jeden z důvodů, který podporuje chození dětí do
školy pěšky. Obecně jsou problémem především špatně zaparkovaná vozidla a z pohledu bezpečnosti
a plynulosti provozu nevhodně umístěné kontejnery na odpadky. Ty často brání v rozhledech na
přechodech, nebo na nich dokonce přímo stojí.
Velká většina dětí se do školy dopravuje pěšky. Ráno je to 73 % dětí a odpoledne dokonce 77 %.
V území je evidováno několik nehod s účastí chodců. Tři z nich se staly na jižní části ulice Janského,
tedy v okolí školy. Pouze jedna z těchto nehod byla s lehkým zraněním. Větší koncentrace nehod
s chodci je pak v severní části ulice Červeňanského (okolí autobusové zastávky Červeňanského).
Přístup pro pěší k této zastávce je nekvalitní, z jedné strany zcela chybí chodník a přechod
v křižovatce je velmi dlouhý (cca 10 m). Při nehodách s chodci zde došlo i ke dvěma vážným
zraněním. V řešených místech touto studií byly zaznamenány 3 nehody s chodci s lehkými následky, a
to v místě nad garážemi v ul. Janského a pak 2x na přechodu mezi kontejnery v ul. Přecechtělova.

Obr. 8: Evidované nehody s účastí chodce v okolí sídliště v období 2007-2019 (zdroj: JDVM MD)
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Konkrétně je problematika pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých
řešených míst, kde jsou problémy popsány a následně řešeny.

8.5 Cyklistická doprava
Lokalita je zajímavá i z hlediska cyklistické dopravy. Jde o důležitou spojnici do Prokopského údolí,
konkrétně na CT A12, A33 a Greenway P-W. Největší intenzita cyklistické dopravy je kromě
samotného údolí v ulici Janského a v křižovatce Červeňanského x Karla Kryla x Janského (viz teplotní
mapa).

Z výsledků dotazníkového šetření je evidentní poptávka po bezpečnější cestě do školy bez
prostřednictví motorového dopravního prostředku, a zároveň i po možnosti ukládání kol a koloběžek.
V současné době do školy na kole, nebo koloběžce v podstatě nikdo nejezdí. V dotazníku však děti
uvedly, že 128 z nich by rádi kolo, nebo koloběžku využívaly. To je více než 40 % dětí. Brání jim v tom
absence kvalitního a bezpečného ukládání kol a koloběžek, obavy rodičů a nebezpečná cesta křížení.

Obr. 9: Teplotní mapa pohybu cyklistů, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování GPS a
evidují svůj pohyb na jízdním kole (pouze část cyklistů, avšak jeden z vhodných ukazatelů „míry pohybu / výskytu
cyklistů“), zdroj: http://labs.strava.com/heatmap

Parkování jízdních kol a koloběžek
Žáci požadují zajistit bezpečné parkování koloběžek a jízdních kol. Před vchody do ZŠ se nachází dva
volně stojící (nekotvené) stojany celkem pro 12 kol. Ty jsou však nekvalitní a nejsou moc využívané.
Pro účely školy (děti a zaměstnanci) je nutno nabídnout bezpečné a kryté stojany či prostory pro
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odložení kol a koloběžek po celou dobu vyučování. Inspirací pro zlepšení podmínek parkování může
být ZŠ Kunratice.

Obr 10: inspirace z Kunratic - přístřešek před ZŠ Kunratice

Obr 11: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,
sv. fialová doporučené průjezdy územím a růžové jsou trasy se silným provozem
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Obr 12: schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy,
zdroj: MHMP / IPR, praha.eu

9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Hodinové intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou uvedeny přímo v analytických
přílohách ke každému místu. Použity byly i současné intenzity sledované na síti (TSK), avšak jen jako
orientační (z ranní a odpolední sondy vyplývá, že ul. Červeňanského projede 2500-3000 vozidel / 24
hod a Janského cca 1300 vozidel / 24 hod).

28 800 voz/den

26 800 voz/den

obr 13: sledovaná síť, UDI-TSK
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Nehodovost
V území je mezi lety 2007–2019 evidováno velké množství nehod. Většinou se však jedná pouze o
málo závažné nehody odpovídající charakteru území – srážky se zaparkovanými vozidly, srážky v malé
rychlosti. Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích
(podklad http://pcr.jdvm.cz ).
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obr 14-18: nehody z internetové aplikace jdvm evidující nehody
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10.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

10.1

MÍSTO 1 – KŘIŽOVATKA ČERVEŇANSKÉHO x JANSKÉHO

Problémy:
-

vysoké intenzity a rychlosti vozidel projíždějící ulicí Červeňanského přes autobusovou zastávku
děti čekající na jižním přechodu pro chodce v ul. Červeňanského nejsou přes autobus v zastávce vidět
přechod pro chodce začíná z obou stran už na začátku/konci zastávkového zálivu – přechod je ve
výsledku delší a chodci tráví více času ve vozovce
nejsou zajištěny dostatečné rozhledové poměry na obou přechodech – neupravená zeleň a špatně
umístěné kontejnery na odpadky
chodci často přechází mimo přechod pro chodce

Navrhovaná opatření:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

u obou přechodů jsou navrženy stavební ostrůvky – dojde k drobnému zúžení jižního přechodu
zvýšený prostor mezi těmito přechody, v jednom směru tak vznikne zátková zastávka – autobus
v zastávce nebude možno předjet a nebude tedy docházet k ohrožení dětí na přechodu, možnost
prodloužení autobusové zastávky až na 40 m (2x kloubový BUS)
na přechody se doplňuje bezpečnostní přisvětlení, odstraňuje se zeleň a posouvají kontejnery
bránící ve výhledu
doplňují se prvky pro nevidomé
zóna 30 v ulici Janského je posunuta až do křižovatky s ul. Červeňanského a doplněna
zpomalovacími polštáři, které by měli být provedeny stavebně
v ul. Janského je přes vjezd na parkoviště navržena zvýšená plocha pro pěší a doplnění VDZ V4 –
označení místa ležícího mimo pozemní komunikaci
v rámci návrhu je prověřena i možnost přistavení autobusu pro potřeby školy (např. pro výlety);
v současné době takové místo v okolí školy neexistuje, je však možné jeho navržení, pokud by se
rozšířila současná točna pro MHD a propojila by se chodníkem ke škole; tento návrh je však pouze
doporučený a je nutné ho ještě prověřit samostatným projektem

Obr 19: pohled na jižní přechod v ul. Červeňanského
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Obr 20: rozhled na jižním přechodu v ul. Červeňanského, když na zastávce stojí autobus

Obr 21: chodci přecházející mimo přechody pro chodce (přes 2 jízdní pruhy a 2 zast. zálivy)
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Obr 22: rozhled na severním přechodu v ul. Červeňanského – zeleň a kontejnery brání rozhledu

Jedním z prověřovaných návrhů byla i změna přednosti v jízdě na křižovatce Červěňanského x
Janského. V navrhovaném hlavním směru projede ráno asi o třetinu vozidel více a změna má také
logickou návaznost na zónu 30.

Obr 23: varianta řešení křižovatky Červeňanského x Janského se změnou přednosti v jízdě
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10.2

MÍSTO 2 – VJEZD DO ŠKOLY

Problémy:
-

vjíždění vozidel do areálu školy, kde se otáčí – vysoké riziko sražení dítěte při otáčení a couvání
chybí plochy určené pro chodce
parkování v ulici Klausova

Navrhovaná opatření:
➢

➢
➢
➢

➢

navrženo místo pro otáčení před branou do školy pomocí VDZ, vozidla by do areálu školy ideálně
vůbec neměla vjíždět – uzavření vjezdové brány do areálu školy, například jen v ranních a
odpoledních hodinách
vytvoření chodníkové plochy místo současné neudržované zeleně – oddělení vozidel a chodců
obrubníkem s výškovým rozdílem
rozšíření nároží a vznik zvýšené plochy pro pěší s odlišným povrchem– pohodlnější přístup pro pěší
a upozornění pro ostatní vozidla (nároží doplněné sloupky pro lepší oddělení ploch)
rampa pro vozidla vedoucí přímo před školu a dále směrem ke hřišti zůstává zachována, měla by
však mít odlišný povrch oproti pochozím plochám (za nájezdovou rampou jsou ve stejné výškové
úrovni)
doplnění stromů podél chodníku (okolo stromu mlatový povrch)

Obr 24, 25: otáčení vozidel v areálu školy
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Obr 26: otáčení vozidel zásobování i rodičů v prostoru školy

Obr 27: cesta ke vstupu prvního stupně ZŠ

Obr 28: zaparkovaná vozidla v ulici Klausova
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10.3

MÍSTO 3 –ULICE JANSKÉHO A KLAUSOVA V OKOLÍ SCHODIŠTĚ S RAMPOU

Problémy:
-

rychlá jízda vozidel, absence zpomalovacích prvků
nepřehledný západní přechod v ul. Janského – většina projíždějících řidičů na něm chodcům nedává
přednost
nedostatek parkovacích míst – vozidla parkují v křižovatce a před přechody pro chodce
pod schody v ulici Klausova parkující vozidla blokují rozhled jak na přechodu, tak na místě pro
přecházení – toto místo je chodci asi 3x více využívané než přechod u rampy

Navrhovaná opatření:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zvýšení celé křižovatky Janského x Kurzova – prvek zpomalení vozidel, upozornění na pohyb chodců,
lepší a bezpečnější přístup ke kontejnerům
zúžení jízdních pruhů a rozšíření nároží s doplněnými sloupky
zkrácení a zarovnání přechodů pro chodce a doplnění přisvícení
doplnění prvků pro nevidomé
přesun kontejnerů na vhodnější místo
v ulici Klausova je celá plocha pod schodištěm zvýšená a šířkově je navržena pouze na průjezd 1
vozidla, v rámci této plochy je vyznačen nový přechod místo původního místa pro přecházení,
z obou stran jsou před tímto prostorem vyznačena místa pro vyhýbání

Obr 29: dlouhý přechod v ulici Janského z jižní strany bez rozhledů

Obr 30: současný stav křižovatky Janského x Kurzova
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Obr 31: kontejnery těsně u přechodů jsou v sídlišti pravidlem

Obr 32: vozidlo se v ulici Klausova otáčí přímo na místě pro přecházení

Obr 33: vozidla parkující v rozporu se zákonem těsně u přechodu, brání tak rozhledům
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Obr 34: přechod pro chodce je 3 méně využívaný než místo přímo pod schody (mezi kontejnery a parkováním –
směr areál ZŠ)

10.4

MÍSTO 4 – KŘIŽOVATKA JANSKÉHO x PRUSÍKOVA

Problémy:
-

parkování vozidel v křižovatce a v blízkosti přechodů pro chodce
chodci využívaný směr ze severní strany není vyřešený stavebně a chodci tak na prostřední chodník
vedoucí k podchodu přechází mezi zaparkovanými auty

Navrhovaná opatření:
➢
➢
➢
➢

vyznačení dopravních stínů v křižovatce a v okolí přechodů pro chodce – zamezení parkování
v rozhledových trojúhelnících
stíny jsou doplněny protiparkovacími sloupky – fyzické zamezení parkování před přechodem
přecházení v oblouku křižovatky je možné řešit jako zvýšenou plochu, nebo jako místo pro
přecházení s bezbariérovou úpravou obruby
mělo by dojít k úpravě povrchu na navazující cestě mezi stromy (současnou dlažbu možno rozšířit)

Obr 35: křižovatka Janského x Prusíkova (vstup do podchodu)
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10.5

MÍSTO 5 – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA PŘECECHTĚLOVA x PRUSÍKOVA A

PŘILEHLÝ

PŘECHOD
Problémy:
-

špatně umístěné kontejnery na odpadky, které brání v rozhledech na přechodech pro chodce
vozidla zaparkované v rozporu se zákonem před přechody pro chodce

Navrhovaná opatření:
➢
➢
➢

vyznačení dopravních stínů dle rozhledových trojúhelníků a doplnění o protiparkovací sloupky
přesun kontejnerů mimo tyto dopravní stíny – zajištění rozhledů
úprava okolí přechodu v ul. Přecechtělova – nové boxy na kontejnery, zajištění rozhledů

Obr 36, 37: kontejnery a vozidla bránící ve výhledu na okružní křižovatce Přecechtělova x Prusíkova
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10.6

MÍSTO 6 – ULICE KLAUSOVA POD POLIKLINIKOU

Problémy:
-

chybějící přechod
chodci přechází mezi zaparkovanými vozidly

Navrhovaná opatření:
➢
➢

vyznačení nového přechodu pro chodce pod cestou do ulice Jánského (mezi vjezdy do přilehlých
nemovitostí)
doplnění dopravních stínů s balisetami

Obr 38: vyznačení nového přechodu v těchto místech

11.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy
a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti).

12.

NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY

Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány investiční náklady, avšak při dodržení
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Řešená místa je třeba řešit
komplexně, neboť samy o sobě jednotlivé prvky zklidnění zpravidla nefungují – požadovaného
efektu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu tak lze docílit především vhodnou kombinací
těchto prvků.
Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority přípravy v kontextu dalších úprav v celém území hl.
m. Prahy (akce BESIP, RFD MHMP, dnes ODO MHMP). Dle toho se bude odvíjet příprava v rámci
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pověřené organizace TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ Praha 13
s následným předáním PD se stavebním povolením k realizaci z prostředků TSK.
Jednotlivá místa lze řešit samostatně a stejně tak uvádět do provozu, tj. jsou z provozního hlediska
nezávislá.

13.

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce níže. Zpravidla bude třeba
řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (veřejné osvětlení či změna
využití plochy – určí stavební úřad dle aktuálně platného stavebního zákona). 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.

1.a
1.b
2
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6

14.

místo
ÚPRAVY ČERVEŇANSKÉHO x JANSKÉHO x KARLA
KRYLA bez chodníku podél autobusové smyčky
Chodník podél autobusové smyčky v ul. KARLA
KRYLA
Úpravy v ARÁLU ŠKOLY vč. výsadeb stromů
Zvýšená křižovatka JANSKÉHO x KURZOVA vč.
přisvícení
Zvýšená plocha v ul. Klausova pod schodištěm /
rampou
Dopravní stíny a balisety u přechodů JANSKÉHO x
PRUSÍKOVA
Drobná stavební úprava přecházení v ul. PRUSÍKOVA
Dopravní značení v okružní křižovatce
PŘECECHTĚLOVA x PRUSÍKOVA
Stavební úpravy míst pro kontejnery v ul.
PŘECECHTĚLOVA
Přecházení ul. KLAUSOVA
Propočet celkem stavební i nestavební opatření (bez
DPH)

Priority
z hlediska
bezpečnosti

odhad inv.
nákladů (mil.
Kč)

I.

2,0

X.

0,6

III.

1,0

II.

1,75

IV.

0,7

V.

0,03

IX.

0,1

VI.

0,04

VIII.

0,5

VII.

0,15

7 mil. Kč

ZÁVĚRY

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného stavu dopravy
v okolí ZŠ Klausova. Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ v problémové mapě. V těchto místech bylo
navrženo několik zklidňujících bezpečnostních opatření, která by měla usnadnit každodenní pohyb
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dětí do školy (především pěší, ale i na kole a koloběžce). Zároveň by měla zajistit celkovou bezpečnost
a přehlednost veřejného prostoru v řešené lokalitě.
Sám o sobě tento dokument (a jeho postupné naplňování formou postupných realizací) nezaručuje
zvýšení bezpečnosti provozu v celé řešené oblasti. Postupné realizace však budou zlepšovat
podmínky lokálně, v případě, že budou realizovány všechny a na ně budou navazovat liniová či plošná
opatření (zřízení zóny 30 apod.) lze do jisté míry očekávat i plošný pozitivní efekt.
Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a jejich
servisních organizací. Nezbytná je osvěta a práce školní komunity. Problémem je zpravidla chování
rodičů v automobilech v okolí ZŠ, což je velmi úzká a známá cílová skupina, se kterou lze
jednoduchým způsobem pracovat.
Studie řeší pouze 6 nejproblematičtějších míst z pohledu žáků ZŠ, případnými dalšími místy se je
třeba zabývat samostatně, nejlépe podnětem ZŠ k řešení směrem k MČ.
S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější realizaci
směřující ke zlepšení v okolí ZŠ) a provést vyhodnocení.
Prioritně je třeba řešit:
I.

přecházení v okolí autobusové zastávky ul. Červeňanského (příloha D.1)

II. opatření na ul. Janského x Kurzova / nad rampou a schodištěm (D3)
III. areál ZŠ (D.2) - plně v gesci MČ Praha 13 (místo je na pozemku školy)
IV. prostor pod rampou v ul. Klausova před školkami (D.3)
V. dopravní stíny s balisetami na křižovatce Janského x Prusíkova (D.4)
VI. opatření pro zajištění vzájemných rozhledů v ul. Přecechtělova u kontejnerů a v okružní
křižovatce (D.5)
VII. přecházení Klausova, východně od školy a školek (D.6)
VIII. stavební úpravy pro kontejnery a zajištění rozhledů (2 nehody s chodci)
IX. Drobná stavební úprava + zajištění přecházení v ul. Prusíkova
X. Nový chodník podél od autobusové smyčky pro účely školních autobusů
První dvě místa patří k stavebně k nejnáročnějším z řešených míst. Proto se doporučuje zahájit
neprodleně přípravu.
Okamžitě lze pak realizovat nestavební návrhy (5+6) a v rámci údržby provést drobné úpravy a
integrovat do realizace nový přechod pro chodce v ul. Klausova (7).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
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15.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

15.1 Zápis z 1. pracovní skupiny, 6. 6. 2019
Přítomni dle prezenční listiny
A.
představení výsledků dotazníkového šetření – viz prezentace, která je přílohou zápisu
B.
prezentace školní mapy a vybraných nebezpečných míst
Počet dětí v ZŠ: 340
1. točna autobusu – četnost 25 dětí
• příchod ze zástavby za ul. Červeňanského, odkud přichází zhruba 1/5 dětí (58 dětí z 307 vyplněných
dotazníků)
• přechod hned u autobusové zastávky
• když v zastávce stojí autobus, objíždí ho auta, která z nástupního místa přechodu nejsou vidět, protože
autobus brání rozhledu
• návrh prověřit možnost příchodu do školy přes areál fotbalového hřiště
2. vjezd do školy – četnost 40 dětí
• do areálu školy je zákaz vjezdu, ale rodiče jej často nerespektují
• ul. Klausova je jednosměrná, auta, která sem vjedou, se musí někde otočit. Když je zavřená brána do
areálu školy, auta se otáčí před ní na chodníku.
• vjezd také pro popeláře a zásobování školní jídelny – často jezdí před 8 hod.
• děti navrhují zvonek
• auta parkují po obou stranách ul. Klausova
3. ulice Jánského – přechod u schodů k MŠ – četnost 35 dětí
• parkující auta brání ve výhledu
• rychlá jízda aut
• často parkují ve dvou řadách (parkování nezabrzděného auta, když potřebuje vyjet řidič, který stojí
v druhé řadě, cizí auto si odtlačí)
• kontejnery umístěné ve výhledu
• je to pro děti blíž, než podchodem; obzvláště na 1. stupeň, kam se chodí okolo jídelny, bezbariérová
cesta pro rodiče s kočárkem
4. ulice Klausova – přechod u MŠ – četnost 32 dětí
• přechod je umístěn u konce nájezdové rampy, chybí u paty schodiště, tam je jen snížený obrubník,
vzdáleno od sebe cca 30 m
5. podchod u hlavního vchodu - četnost 10
• nepříjemné místo, chybí osvětlení – děti chodí s čelovkami, od října přichází ráno i odchází odpoledne
za tmy
• schody jsou příliš strmé pro jízdu s kočárkem
• na schodech v areálu školy bezbariérové řešení zcela chybí
• v zimně nájezdové rampy kloužou
• IPR ve spolupráci s TSK připravuje koncepční studii úpravy podchodů, možnost zařadit tento jako jeden
z pilotních
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. kruhové objezdy uvnitř sídliště – četnost 25 dětí
• nevhodné umístění kontejnerů u přechodů
• plánovaná studie TSK, září 2019
Další zmiňovaná místa:
• křižovatka Smíchovská x Raichlova
• Křižovatka Nad Dalejským údolím x Karla Kryla - četnost 5 žáků
• divní lidé nacházející se na parkovišti
• křižovatka u Dvojčat/Lidlu - v ranních hodinách hlídá policie - odpolední hodiny jsou horší
MČ Praha 14 v r. 2015 realizovala podobný projekt na všech školách. Podněty školy z tohoto projektu v příloze
zápisu. Historické požadavky odeslané na BESIP zjistí pan Dragan.
Úpravy v areálu školy
• je v běhu žádost na revitalizaci v areálu školy - pošle p. Ondroušková
• dále je možné žádat na těchto místech:
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html
https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy
školní zahrada nebo i úprava podchodu (viz např. projekt ZŠ Waldorfské Jinonice)
Termín monitoringu - domluví Ing. Syrový s paní Ondrouškovou, předběžně 18.6.2019.
Další setkání pracovní skupiny nad návrhy dopravní studie na podzim 2019, kde budou prezentovány a
projednány návrhy řešení.
zapsala: B. Klimešová
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15.2 Zápis z 2. pracovní skupiny, 26. 9. 2019
Přítomni dle prezenční listiny
• představení analýzy dopravy ze dne 18. 6. 2019
• představení návrhových situací pro jednotlivá místa
1.

točna autobusu Červeňanského
A
o

nevyhovující vzájemné rozhledy chodců a řidičů; přecházení v prostoru zastávky BUS; vysoké
intenzity projíždějících vozidel

o

výstupní zastávka řešena jako zátková, zamezení objíždění autobusu díky středovému
dělícímu ostrůvku v celé délce mezi přechody
posunutí zastávky blíže k severnímu přechodu, aby se předešlo přecházení mimo něj,
oba přechody: zlepšení rozhledu pomocí prořezání keřů a přesunutí kontejnerů
změna vedení hlavní silnice do ul. K. Kryla, důvodem jsou jednak mírně převažující intenzity
v křižovatce do ul. K.Kryla - Červeňanského (s výstavbou v této lokalitě se intenzity zvyšují) a
jednak zklidnění na vjezdu do ul. Jánského, která se doporučuje jako součást oblasti zóny 30
ul. Janského jako zóna 30 s vjezdovým opatřením v podobě dopravních polštář

B

o
o
o

o

Proběhla debata nad možností provozu školních autobusů, zda-i je možný max 2x týdně zajíždění do
točny k jihozápadní hraně s chodníkem – projektant prověří a projedná řešení s možností prodloužení
chodníku
2.

vjezd do školy
A
o v areálu školy ul. Klausova se ráno otočí až 24 vozidel, projde 129 dětí
B
o
o
o
o

3.

legální výhybny v ul. Klausova – 3x, úbytek cca 1,5 legálních parkovacích míst, ale legalizace
parkování po obou stranách ulice
nový chodník v areálu školy s možností dosazení stromořadí
minimalizace vozovkové plochy v místě pohybu pěších
zvýšená plocha určená pro vozidla zásobování v minimalistické variantě (možná je i zvýšená
celá plocha)

ulice Janského – ulice Klausova přechod u schodů k MŠ
A
o místo pro přecházení pod schody je 3x více využíváno než přechod
o rychlá jízda, nedodržování přednosti na přechodech a absence zklidňujících prvků
B
o

o
o
o

ul. Janského: zvýšená plocha křižovatky, rozšíření chodníkových ploch, zamezení nelegálnímu
parkování, možné oba krátké přechody (přes vjezd a výjezdy mezi domy / podél hlavní ul.
Jánského) nahradit místy pro přecházení
ul. Klausova: výměna přechodu a místa pro přecházení, zvýšená plocha mezi přechody
připomínka Hendrych (IPR): zúžení průjezdného profilu v ul. Klausova na 3,5 nebo 3,25 m
připomínka Klimešová (PM)+ Šebestová (PČR): zachovat oba přechody v ul. Klausova
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opatření zde navržená (nutno prověřit), v rámci souv. údržby však možno provést zvýšení vozovky do úrovně
chodníku v místě podél trafostanice a tím prodloužit chodník směrem k MŠ a ZŠ podél severní hrany
komunikace a na konci u parkování provést místo pro přecházení (za vjezdem do posledního řadového domu).
Místo vhodné pro přechod je vstřícně pod cestou od ul. Jánského (č.p. 1459/16 ul. Klausova), naproti je
elektrosloupek v zeleni, zde se přechod či místo pro přecházení vejde mezi vjezdy do garáží. Nutno prověřit na
OD MČ a TSK, zda tyto úpravy lze provést v rámci plánované souvislé údržby.
4.

Janskéko x Prusíkova
A
o nelegální parkování v prostoru křižovatky
o pohyb dětí středovým pásem v ul.Prusíkova

B
o
o

o

5.

dopravní stíny + balisty u stávajících přechodů
místo pro přecházení/přechod v oblouku ul. Prusíkova; možno řešit jako opatření u ZŠ Školní
v ul. Mezivrší (http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BCS_Skolni_E2-1.pdf);
přechod je nejnáročnější z hlediska úbytku parkování, lze změnit místní úpravou v zóně 30
doporučuje se řešit přecházení jednoduchou stavební úpravou (bezbarierizace) a dořešit
značení a parkování před místem pro přecházení, variantním řešením je zvýšený práh
s místem pro přecházení bez označení

Přecechtělova x Prusíkova
A
o nevhodné umístění kontejnerů u přechodů
B
o
o
o
o

zajištění rozhledů pomocí dopravních stínů
pevná stání pro kontejnery na vnějším kruhu OK
nutno prověřit vlečnými křivkami třínápravového vozidla (svoz odpadů a IZS)
úprava přechodu v ul. Přecechtělova – vytažení chodníkových ploch a box na kontejnery –
Hendrych (IRP): kontejnery vždy jen na jedné straně, tj. před přechodem ve směru jízdy, K.
Syrový doporučuje spíše za přechodem

MČ připravuje studii rekonstrukce OK v sídlišti, nedodali projektantovi, nevylučuje výše navržené úpravy
jako dočasná řešení do doby realizace
6.

podchod u hlavního vchodu
o požadavek na opravu osvětlení zadala Klimešová na Technologie hl. m. Prahy 26. 9. 2019,
jedná se o samostatné technické nedopravní řešení, spíše údržba již provozovaných opatření

Účastníkům setkání bude rozeslán zápis a návrhové situace upravené na základě připomínek.
Budou vyzváni k písemnému vyjádření, které se stane součástí studie.
zapsala: B. Klimešová a K. Syrový
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16.

LITERATURA

Sbírka zákonů číslo 398/ 2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb
zákon 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcí vyhlášky
ČSN 73 61 10 – Projektování místních komunikací
ČSN 73 64 25-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly
a stanoviště – Část 1: navrhování zastávek
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 85 – Zpomalovací prahy
TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
TP 218 – Navrhování zón 30
TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

V Praze dne 27. 11. 2019

Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout

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: autoři dopravní studie
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Ing. Květoslav Syrový
Sušická 28
160 00 Praha 6

„Stodůlky, Klausova – Bezpečné cesty do školy 2019 – dopravní studie ZŠ
Klausova“ - stanovisko ke studii.
Předložená studie (stupeň DOPRAVNÍ STUDIE, 10/2019) řeší úpravy dopravního režimu
v šesti lokalitách – křižovatka ul. Červeňanského x Janského, vjezd do areálu ZŠ Klausova, ul.
Janského a Klausova v okolí schodiště s rampou, křižovatka ul. Janského x Prusíkova, okružní
křižovatku Přecechtělova x Prusíkova a přilehlý přechod, ul. Klausova pod poliklinikou.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako
orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve
smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, k navrženým řešením v předložené studii sděluje následující:
• Křižovatka ul. Červeňanského x Janského:
- S umístěním stavebních ostrůvků u přechodů pro chodce souhlasíme a podporujeme zlepšení
rozhledových poměrů odstraněním vzrostlé zeleně a přemístěním kontejnerů,
- Souhlasíme s posunem zóny 30 blíže ke křižovatce a zdůraznění vjezdu do této zóny
zpomalovacími polštáři,
• Vjezd do ZŠ Klausova:
- souhlasíme s rozšířením nároží a vytvořením chodníkové plochy místo stávajíc zeleně
k zajištění oddělení vozidel a pěších. Otáčení vozidel musí být umožněno mimo prostor pohybu
pěších. Vjezd vozidel do areálu není žádoucí. Navržená zeleň nesmí tvořit překážku v rozhledu.
• Ul. Janského a Klausova v okolí schodiště s rampou:
- Se zvýšením křižovatkové plochy souhlasíme, prostor pro pěší však požadujeme oddělit od
vozovky sloupky,
- s doplněním druhého přechodu pro chodce a s přesunem kontejnerů souhlasíme,
1

Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4
Tel.: +420 974 825 689
Datová schránka: rkiai5y
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

• Křižovatka ul. Janského x Prusíkova:
- se zamezením parkování v rozhledových trojúhelnících vodorovným dopravním značením
V13a v křižovatce a před přechody pro chodce souhlasíme, pro vyšší účinnost
doporučujeme umístění prvků Z12 do těchto ploch.
• Okružní křižovatka Přecechtělova x Prusíkova a přilehlý přechod:
- Souhlasíme se zajištěním odpovídajících rozhledových podmínek dopravními stíny V13a,
požadujeme přemístění kontejnerů ze stejného důvodu.
• Ul. Klausova pod poliklinikou:
- s doplněním přechodu pro chodce v návaznosti na propojovací chodník mezi ul. Janského
a ul. Klausova a doplněním dopravních stínů balisetami souhlasíme.
Definitivní projekt požadujeme doplnit o řádně okótované situace dopravního řešení, včetně situací
rozhledových poměrů a vzorových příčných řezů.

plk. Mgr. Jiří Dušek
vedoucí odboru
v z. mjr. Ing. Ladislav Břeský v. r.
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3. ulice Janského a Klausova v prostoru se schody a
rampou

5

4. křižovatka Janského x Prusíkova
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formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 2 000

číslo přílohy:

15 / 10 / 2019
B

MÍSTO 1 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Červeňanského x Janského

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 3 dětí
5 / 1 dospělých
1 / 0 řidičů dalo přednost
1 / 2 řidičů nedalo přednost

:

CHODCI SMĚR ZŠ:
14 / 18 dětí
29 / 25 dospělých
8 / 2 řidičů dalo přednost
9 / 3 řidičů nedalo přednost

·

:
·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)
·

EBERLOVA

BUS NENÍ V ZASTÁVCE:

KARLA KRYLA

10 / 3 řidičů dalo přednost
1 / 2 řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR ZŠ:
40 / 32 dětí
58 / 36 dospělých

celkem evidováno 32 nehod, nedošlo k žádné nehodě s následky
na zdraví
v okolí řešených přechodů jsou evidovány pouze 3 nehody, ty však
s těmito přechody nijak nesouvisí (jedná se o nepřizpůsobení
rychlosti stavu vozovky, srážku v křižovatce a náraz do
zaparkovaného vozidla řidičem pod vlivem alkoholu)
je zde evidována 1 nehoda s účastí chodce, a to na přechodu v
ulici Janského, tato nehoda se obešla bez zranění a nebyla
zaviněna řidičem

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

175 / 53

·

118 / 77

PRAVÁ ČÁST PŘECHODU:
12 / 4 řidičů dalo přednost
1 / 1 řidičů nedalo přednost

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

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

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

72 / 31

JANSKÉHO

58 / 39
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JITROCELOVA

BUS STOJÍ V ZASTÁVCE:

LEVÁ ČÁST PŘECHODU:
2 / 1 řidičů dalo přednost
1 / 2 řidičů nedalo přednost

ČERVEŇANSKÉHO

·

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
1 / 11 dětí
7 / 2 dospělých

přechod přes ul. Červeňanského u autobusové točny - vysoké
intenzity vozidel, čekající děti nejsou vidět přes autobus v zastávce

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 1
Červeňanského x Janského

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2019
C.1

MÍSTO 2 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

vjezd do školy

27 / 9

:

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
14 / 21 dětí
19 / 30 dospělých

·

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
12 / 47 dětí
76 / 22 dospělých
7 / 2 řidičů dalo přednost
6 / 3 řidičů nedalo přednost

9 / 2 řidičů dalo přednost
3 / 2 řidičů nedalo přednost

:
·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)
·

P

·
P

před vjezdem do školy v ul. Krausova jsou evidované 3 nehody,
vždy pouze hmotná škoda.
ve všech případech se jednalo o srážku se zaparkovaným
vozidlem

72 / 31

JANSKÉHO

P

P

P

P

58 / 39
CHODCI SMĚR ZŠ:
107 / 5 dětí
123 / 13 dospělých
6 / 1 řidičů dalo přednost
12 / 0 řidičů nedalo přednost
7/2

OTÁČENÍ VOZIDEL
Legenda
pěší trasa / cesta

P

P

P

P

P

P

P

CHODCI - ZADNÍ VCHOD:
129 / 35 dětí
80 / 29 dospělých

P

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
CHODCI PŘES MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ:
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
71 / 17 dětí
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
74 / 13 dospělých
7 / 0 řidičů dalo přednost
vysvětlivky: x / y ... intenzity ráno / odpoledne
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
8 / 0 řidičů nedalo přednost
P

2 / 0 ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ
0 / 0 DOCHÁZÍ K INTERAKCI VOZIDLO vs. CHODEC

KLAUSOVA
P

9/3

4/2
P

CHODCI - PŘEDNÍ VCHOD:
110 / 38 dětí
83 / 21 dospělých

nepovolené vjíždění vozidel do areálu školy, kde se otáčí a
dochází ke střetům s chodci

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

V AREÁLU ŠKOLY A V ULICI KLAUSOVA SE
RÁNO OTOČÍ AŽ 24 VOZIDEL.
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 2
vjezd do školy

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2019
C.2

MÍSTO 3 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Janského, Klausova
:
·
·

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ POD SCHODY V UL. KLAUSOVA
JE PŘI CESTĚ DO ŠKOLY VYUŽÍVÁNO ASI 3X VÍCE NEŽ
SOUSEDNÍ PŘECHOD PRO CHODCE U RAMPY (71 DĚTÍ
PŘES MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ x 21 DĚTÍ PŘES PŘECHOD)

·

na sídlišti velký nedostatek parkovacích míst
parkování v blízkosti přechodů - děti nejsou přes parkující vozidla
vidět
rychlá jízda vozidel, absence zklidňujících prvků

:
·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)
·

NA PŘECHODU PRO CHODCE NAD SCHODY VĚTŠINA
ŘIDIČŮ NEDÁVÁ PŘEDNOST (RÁNO 13 ŘIDIČŮ CHODCE
PUSTILO A 18 NEPUSTILO)

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
12 / 47 dětí
76 / 22 dospělých
7 / 2 řidičů dalo přednost
6 / 3 řidičů nedalo přednost

KURZOVA

·
·

CHODCI PŘES KŘIŽOVATKU:
- / 4 dětí
- / 7 dospělých

v řešeném území je v daném období evidováno celkem 24 nehod,
žádné z nich s následky na zdraví
téměř všechny nehody jsou srážky se zaparkovaným, nebo
odstaveným vozidlem
v blízkosti řešených přechodů jsou evidovány pouze 2 srážky se
zaparkovaným vozidlem.

Legenda
pěší trasa / cesta

P

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

P

P

P

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

72 / 31

JANSKÉHO
P

P

P

P

P

P

58 / 39
CHODCI SMĚR ZŠ:
107 / 5 dětí
123 / 13 dospělých
6 / 1 řidičů dalo přednost
12 / 0 řidičů nedalo přednost

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

2 / 1 ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ
0 / 0 ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ
1 / 1 ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ

KLAUSOVA
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7/2

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

ENÍ VOZIDEL
4/2

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

CHODCI PŘES MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ:
71 / 17 dětí
74 / 13 dospělých
7 / 0 řidičů dalo přednost
8 / 0 řidičů nedalo přednost

CHODCI PŘES PŘECHOD:
21 / 9 dětí
31 / 10 dospělých
2 / 0 řidičů dalo přednost
0 / 0 řidičů nedalo přednost
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Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 3
Janského, Klausova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2019
C.3

MÍSTO 4 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Janského x Prusíkova
:

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
5 / 17 dětí
23 / 9 dospělých

·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)

PRUSÍKOVA

CHODCI SMĚR ZŠ:
64 / 3 dětí
31 / 10 dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:
70 / 26 dětí
48 / 25 dospělých

· celkem evidováno 23 nehod, jedna z nich je srážka s
chodcem, kde došlo k lehkému zranění, jinak pouze
hmotné škody
· většina nehod jsou srážky se zaparkovanými, nebo
odstavenými vozidly související s problematickým
parkováním
· v blízkosti řešených přechodů pro chodce nedošlo k
žádné nehodě

CHODCI SMĚR ZŠ:
36 / 9 dětí
86 / 19 dospělých

27 / 9

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
14 / 21 dětí
19 / 30 dospělých

28 / 13
P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
42 / 13 dětí
89 / 23 dospělých

parkování vozidel v těsné blízkosti přechodů pro chodce

2 / 2 řidičů dalo přednost
1 / 1 řidičů nedalo přednost

9 / 2 řidičů dalo přednost
3 / 2 řidičů nedalo přednost

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

P

P

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

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

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

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE

CHODCI - ZADNÍ VCHOD:
129 / 35 dětí
80 / 29 dospělých

příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 4
Janského x Prusíkova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2019
C.4

MÍSTO 5 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Přecechtělova x Prusíkova

PRUSÍKOVA

:
·
·

špatně umístěné kontejnery na odpadky, které brání v rozhledu
vozidla parkují v rozporu se zákonem, v některých místech opět
brání rozhledu na přechodech

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)
· evidováno celkem 41 nehod, z toho 2x s lehkým

P

P

P

P
P

P

P
P

P

0/2

PŘECECHTĚLOVA

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
3 / 4 dětí
25 / 6 dospělých

P

P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 7 dětí
0 / 8 dospělých
60 / 29

P

P

P

P

zraněním
· celkem 2 nehody s chodcem, obě na přechodu v ul.
Přecechtělova mezi ul. Červeňanského a Prusíkova obě s lehkým zraněním

P

P

23 / 29

PŘECECHTĚLOVA

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

15 / 6

P

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

P

P

P
P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

CHODCI SMĚR ZŠ:
14 / 3 dětí
22 / 9 dospělých
2 / 1 řidičů dalo přednost
0 / 0 řidičů nedalo přednost

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

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

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

PRUSÍKOVA

CHODCI SMĚR ZŠ:
21 / 4 dětí
47 / 15 dospělých
1 / 3 řidičů dalo přednost
6 / 2 řidičů nedalo přednost

15 / 13

35 / 6
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MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Červeňanského x Janského
:
V12c
V13

NOVÝ PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ
KONTEJNERŮ V ÚROVNI PARKOVIŠTĚ,
ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍM JE POUZE
POSUNUTÍ KONTEJNERŮ MIMO ROZHLEDY
NA PŘECHODU (TÍM SE VŠAK NEŘEŠÍ
PROBLÉM ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL SVOZU
ODPADU NA PŘECHODU)

SNÍŽENÁ OBRUBA PRO UMOŽNĚNÍ
PRŮJEZDU SLOŽEK IZS V PŘÍPADĚ
BLOKOVÁNÍ PROSTORU ZASTÁVKY

ČERVEŇANSKÉHO

C4a

EBERLOVA
BUS

VÝSTUPNÍ ZASTÁVKA VELKÁ OHRADA NAVRŽENA JAKO ZÁTKOVÁ
· zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce
· možnost bezpečnějšího přecházení v celé délce zastávky (chodci
zde v současnosti přechází mimo přechod přes 4 pruhy)
· možnost rozšíření zastávky (2xkloubový BUS)
STAVEBNĚ PROVEDENÉ STŘEDOVÉ OSTRŮVKY
· větší bezpečnost chodců
· doplněné přisvícení přechodů pro chodce

ODSTRANIT KEŘE A KONTEJNERY
BRÁNÍCÍ VE VÝHLEDU
PRUŽNÉ DEFORMOVATELNÉ MAJÁKY
SE SDZ C4a
KEŘE ODSTRANIT, STROM UPRAVIT
(DO VÝŠKY 2,5 m ODSTRANIT VĚTVE)

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

POSUN ZAČÁTKU ZÓNY 30 AŽ DO
KŘIŽOVATKY S ULICÍ ČERVEŇANSKÉHO

V11a

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

2X ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ
(PROVEDEN STAVEBNĚ)

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

BUS

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

V4

IP05 (30)

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

30

IP6

5)
/0,2
/0,5
(0,5

travnatá plocha

C4a

V4 (0,25)

S

KARLA KRYLA

současná / nová poloha kontejneru

JANSKÉHO
30

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

V4 (0,25)

S

BU

S

BU

S

BU

BUS

BUS

JITROCELOVA

SD

30

ZÓNA

IP6

IP05 (30)

X
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záměr:

NUTNÉ PŘELOŽENÍ STOŽÁRU VO

120 m2 NOVÉ VOZOVKY

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ V OKOLÍ ŠKOLY BEZPEČNÝ PROSTOR
PRO ÚČELY ŠKOLNÍCH AUTOBUSŮ, MOŽNÝM ŘEŠENÍM JE
ROZŠÍŘENÍ TOČNY MHD A PROPOJENÍ TOHOTO MÍSTA SE ŠKOLOU
NOVÝM CHODNÍKEM (NUTNO ŘEŠIT SAMOSTATNÝM PROJEKTEM)

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 1
Červeňanského x Janského

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

03 / 12 / 2019
D.1

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

vjezd do školy
:
NOVÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY V AREÁLU ŠKOLY
· výškové oddělení chodců od motorových vozidel
· zvýšená plocha pro přecházení
VYMEZENÝ PROSTOR PRO OTÁČENÍ VOZIDEL PŘED BRÁNOU
· možnost otáčení vozidel mimo areál školy
· snížení vzájemných interakcí mezi chodci a vozidly
V13

JANSKÉHO
LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt

V12a

KLAUSOVA

nová vozovka - dlažba

V12a

Po
-

nový chodník / chodníkový přejezd

P á 6 - 12

Pá 6 - 12

Po
-

MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ
MŠ

X

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

B29

B29

ODDĚLENÍ VOZIDEL A CHODCŮ
POMOCÍ NOVÉHO CHODNÍKU

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

V12d

MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ
CHODNÍKU PŘI ZACHOVÁNÍ
MOŽNOSTI OTÁČENÍ DODÁVEK

V12d

ROZŠÍŘENÉ NÁROŽÍ SE ZVÝŠENOU
PLOCHOU PRO PŘECHÁZENÍ

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MÍSTO URČENÉ K ZAJÍŽDĚNÍ DO VJEZDU A PRO
MOŽNOST OTÁČENÍ VOZIDEL (ZRUŠENÍ 2 PM)

současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
vjezd do školy

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Janského, Klausova
:
ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY
· upozornění na pohyb chodců
· fyzický prvek pro zpomalení vozidel
ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ A ZÚŽENÍ ULIC
· zkrácení přechodů pro chodce
· zlepšení rozhledových poměrů

KURZOVA

ZVÝŠENÁ PLOCHA V ULICI KRAUSOVA
· doplnění přechodu pro chodce
· kvalitní příčná vazba pro chodce v celé délce zvýšené plochy

SOUČASNÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ
KONTEJNERŮ JE ZRUŠENO, NOVĚ SE
UMÍSTÍ DO KRYTÉHO BOXU A NA
ROZŠÍŘENOU STRANU KŘIŽOVATKY

LEGENDA

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA A ROZŠÍŘENÁ
NÁROŽÍ

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

V CELÉ KŘIŽOVATCE JSOU
DOPLNĚNY SLOUPKY ZABRAŇUJÍCÍ
NELEGÁLNÍMU PARKOVÁNÍ

CHODNÍKOVÉ PLOCHY JSOU ROZŠÍŘENY
TAK, ABY ZOHLEDŇOVALY ROZHLEDY
ZKRÁCENÍ A SROVNÁNÍ PŘECHODU PRO
CHODCE S DOPLNĚNÝM PŘISVÍCENÍM

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

ZRUŠENÍ SOUČASNÉHO PŘECHODU S
PŘISVÍCENÍM, TO JE MOŽNÉ ZNOVU
VYUŽÍT U SOUSEDNÍHO PŘECHODU

X

nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

X

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

JANSKÉHO

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

V KŘIŽOVATCE NEDOCHÁZÍ K
VYPARKOVÁNÍ ŽÁDNÝCH VOZIDEL

současná / nová poloha kontejneru

P7

PROSTOR PRO VYHÝBÁNÍ VOZIDEL PŘED
ZÚŽENÍM (ZRUŠENÍ 2 PM)

V12a

X

V12a

KLAUSOVA

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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P8

MÍSTO URČENÉ K ZAJÍŽDĚNÍ DO VJEZDU A PRO
MOŽNOST OTÁČENÍ VOZIDEL (ZRUŠENÍ 2 PM)
PROSTOR PRO VYHÝBÁNÍ VOZIDEL PŘED ZÚŽENÍM
ZACHOVÁNÍ SOUČASNÉHO PŘECHODU PRO CHODCE
U RAMPY A DOPLNĚNÍ DRUHÉHO PŘECHODU PŘED
SCHODY (MÍSTO SOUČ. MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ)

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

PŘED MŠ VYHRAZENA 2 MÍSTA PRO K + R
NA MAX. 5 MIN
ZÚŽENÍ PRŮJEZDNÉHO PROFILU NA 3,5m VYTVOŘENÍ VÝHYBEN PŘED TÍMTO MÍSTEM
ZVÝŠENÁ PLOCHA OHRANIČENÁ SLOUPKY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ KLAUSOVA, PRAHA 13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 3
Janského, Klausova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.3

MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

Janského x Prusíkova
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ

:
VYTVOŘENÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ
· zajištění rozhledů na přechodech pro chodce
· rychlé a levné řešení
NOVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V OBLOUKU
· podpoření pěší vazby
· bezbariérová úprava obruby

V12c

PRUSÍKOVA

V12c

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

VYPARKOVÁNÍ 1 VOZIDLA V OBLOUKU
V12c

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

V7b
V12c

nová vozovka - asfalt
12a

VDZ A

nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

PRUSÍKOVA

NOVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

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

současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

DO STÍNU UMÍSTIT PROTIPARKOVACÍ
SLOUPKY - BALISETY
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JANSKÉHO
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
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DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 4
Janského x Prusíkova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY

PRUSÍKOVA

Přecechtělova x Prusíkova

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ŘEŠENA I V RÁMCI JINÉ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE (NOVÁ MÍSTA PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ,
STAVEBNÍ ÚPRAVA VNITŘNÍ HRANY KŘIŽOVATKY)

:
DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ
· zajištění rozhledů na přehodech pro chodce
· umístění kontejnerů mimo rozhledové plochy
ÚPRAVA OKOLÍ PŘECHODU V ULICI PŘECECHTĚLOVA
· přesun kontejnerů do krytých boxů tak, aby nebránily rozhledovým
poměrům na přechodu

NOVÁ POLOHA KONTEJNERŮ
DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNU S BALISETAMI
TAK, ABY BYLY ZACHOVANÉ ROZHLEDY

LEGENDA
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

PŘECECHTĚLOVA

PŘECECHTĚLOVA

nový chodník / chodníkový přejezd
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

JEDEN NEKRYTÝ BOX NA KONTEJNERY PRO
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO

S

ÚPRAVA SOUČASNÉHO PŘECHODU A OKOLÍ
SE ZACHOVANÝMI ROZHLEDY

PRUSÍKOVA

NOVÉ KRYTÉ BOXY NA KONTEJNERY VE VĚTŠÍ
VZDÁLENOSTI OD VOZOVKY

současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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MÍSTO 6 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Klausova

ulice Klausova pod poliklinikou
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LEGENDA
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 / chodníkový přejezd
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

DO STÍNU UMÍSTIT PROTIPARKOVACÍ
SLOUPKY - BALISETY
PŘECHOD JE UMÍSTĚN PŘÍMO
NAPROTI ROZVODOVÉ SKŘÍNI - MIMO
VJEZDY DO NEMOVITOSTÍ

S

současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
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