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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV AKCE:

Bezpečné cesty do školy 2015
Dopravní studie ZŠ Nepomucká, Praha 5

POŘIZOVATEL:

ZŠ Nepomucká
Nepomucká 1/139
150 00, Praha 5

OBJEDNATEL:

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:

listopad 2015

MÍSTO AKCE:

Praha 5 - Košíře, ul. Nepomucká

Obr 1: Praha 5 – okolí ul. Nepomucká (mapa: „© 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)

•

intenzity dopravy z roku 2015 a výhledové (TSK, IPR MHMP)

•

údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí - ČÚZK

•

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

Obr 2: Dopravní průzkum na dětmi vybraných místech 22. 9. 2015
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3. JEDNÁNÍ
Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání:
1. schůzka

vstupní setkání

2. schůzka:

26. 5. 2015 - předání podkladů a seznámení s výsledky dotazníkové
šetření, upřesnění postupu prací

3. schůzka

5. 11. 2015, projednání návrhů (koncept dopravní studie)

Dne 22. 9. 2015 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí ZŠ
Nepomucká. V rámci průzkumy byly sledovány jednak intenzity jednotlivých druhů dopravy,
ale také chování jednotlivých účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné přecházení
apod.). Výsledky byly použity v rámci analytických situací, dále při projednávání a
v neposední řadě tato data slouží jako odůvodnění pro návrhy.

Předání studie:

27. 11. 2015

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

4. ÚVOD
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,
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 třiceti 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 míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů
pro zpracovatele této dopravní studie.

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé přináší
i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní
výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky mapování lze
rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené
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na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování
do školy.

5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE
Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa na cestách do
školy a ze školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové,
technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo
jejich kombinaci.
Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je
v grafické rovině, což pak dále poslouží jako odborný podklad pro další jednání a
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 (podzim 2015), 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
nebo některé navržené prvky ze záměru vypuštěny.
Dopravní studii škola předá zástupcům MČ, 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, jako jeho příspěvkovou
organizací.

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ
Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly třídní mapy a žáci z pracovní
skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a pro školní plán
mobility. Mapování proběhlo v dubnu 2015. Návratnost dotazníků byla pouze 67% (214
dotazníků).
Pořadí „nebezpečných“ míst v blízkém okolí ZŠ Nepomucká z dotazníku dle četnosti
1. Přecházení u školy v ul. Nepomucká
2. Přecházení ulic Pod Školou, Píseckého, V Cibulkách, Nad Kavalírkou a Nad Turbovou
3. Světelná signalizace a přecházení tramvajové tratě Kavalírka
4. Prostor ul. Musílkova nad Kavalírkou
5. Prostor náměstíčka ul. Musílkova x Fabiánova
6. Křižovatka ul. Tůmova x Musílkova
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Obr 3: Výřez z přehledné situace

7. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Okamžité 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 / IPR), avšak jen jako orientační. Ul.
Plzeňská vykazuje cca 18.000 – 20.000 vozidel / 24 hodin a slouží jako jedna z městských
radiál. Špičkové hodinové intenzity ze sčítání jsou uvedeny v analytických situacích

obr 3: sledovaná síť, UDI-TSK

Nehodovost od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2015
Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích (podklad
http://pcr.jdvm.cz 2015).
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8. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
8.1. Obecně
Cca 55% dětí se buď v doprovodu rodičů či sama dopravuje do školy pouze pěšky, skoro
25% pak veřejnou dopravou a pak pěšky. Prostřednictvím automobilu se dopravují děti cca
20 %. Vysoký podíl dopravy automobilem je dán především společnou cestou do školy a do
zaměstnání, neboť v podstatě veškeré cesty z Košíř vedou kolem školy.

Všechny komunikace v okolí školy jsou vybaveny a přizpůsobeny provozu motorových
vozidel a pěšímu provozu. Nechybí chodníky, avšak mnohdy lze sledovat absenci opatření
pro bezpečné přecházení. Cyklistická infrastruktura se zde kromě ul. Plzeňská (sdružený
BUS/cyklo/TAXI pruh) v podstatě nenachází. Zklidněné místní obslužné komunikace zde
sledovat taktéž nelze. Parkování je maximalizováno, mnohdy se parkuje přímo před
přechodem v rozporu s obecnou úpravou silničního zákona.
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Z výsledků dotazníkového šetření je evidentní poptávka po bezpečnější cestě a po
možnosti ukládání kol a koloběžek. Až 38 % dětí by rádo jezdilo na kole či koloběžce,
kdyby k tomu měly podmínky. 11 % dětí by rádo jezdilo automobilem.

- 10 -

Ing. Květoslav Syrový
11 / 2015

Bezpečné cesty do školy 2015
ZŠ Nepomucká, Praha 5

8.2 Automobilová doprava
Košíře jsou poměrně kopcovité území a automobilová doprava do značné míry zdatně
konkuruje ostatním druhům dopravy, k čemuž přispívá důležitá sběrná komunikace Plzeňská
propojující Pražský i Městský okruh. Zásadním problémem je potřeba parkování. Přestože
nové bytové domy obsahují parkovací místa dle technických předpisů, majtelé nemají
povinnost tato parkování vlastnit a taktéž v nich parkovat. S přibývajícími byty tedy stoupá i
počet vozidel v ulicích Košíř. Zaparkovaná vozidla jsou mnohdy v rozporu se silničním
zákonem.
8.3 Veřejná doprava
V širším území je obsluha veřejnou dopravou zajištěna autobusovou dopravou (Košíře –
Kavalírka, dočasně i Košíře – Anděl, avšak ta zřejmě opět od roku 2016 nebude v provozu).
Dále pak z Kavalírky po Plzeňské do i z centra tramvajovými linkami. Právě kvůli přesedání a
nebezpečnému prostoru celé Kavalírky požadují místní zanechání linky 123 až na Smíchov,
avšak DP, ROPID ani MHMP toto z důvodu úspor nepodporuje.
Cca 4-5 let je tramvajová trať po rekonstrukci, avšak její dostupnost je komplikována
intenzivním provozem v okolí Kavalírky. Pro děti a seniory je zde situace nepřehledná a celý
prostor je řešen jako čistě dopravní.

Obr 5: Schéma linek veřejné dopravy a poloha ZŠ Nepomucká (zdroj: www.ropid.cz 2015)
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8.4 Pěší doprava
Pěšky se do školy děti dopravují nejvíce (cca 55%). Chodníky jsou až na několik míst
v podstatě v každé ulici, avšak jejich parametry a především opatření k přecházení jsou
mnohdy nevyhovující nebo úplně chybí, především v oblasti Musílkova x Pod Kavalírkou,
v okolí autobus. zastávky Kavalírka. Časté problémy jsou:
•

parkování z části na chodníku značně limituje průchozí profil (pod schdištěm),

•

parkování u přechodů a nepřehlednost

•

absence přechodů a míst pro přecházení v místech vysoké poptávky

•

parametry současných přechodů (zpravidla délka)

Konkrétně je problematika patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých
řešených míst, kde jsou konkrétní místa patrná a problémy popsány.
8.5 Cyklistická doprava
Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách:
•

dopravní funkce (cyklodoprava),

•

rekreační, oddechová a sportovní funkce.

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 5, jsou
cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“,
a to přibližně v co nejpřímější a poměrně bezpečné linii.

V případě Košíř cyklisté mnohdy sledují vrstevnici a vyhýbají se ztraceným spádům a dlažbě
ve stoupání. Samotné Košíře jsou však v kopci a vzhledem k prostoru a automobilovému
provozu je tu cyklodoprava spíše výjimečným dopravním prostředkem.

V ul. V Cibulkách však má vést trasa A132. Ulicí Nad Turbovou vede doporučená trasa.
Trasa A132 pokračuje kolem Vidoule směr Praha 13. Jedná se o jediné možné spojnice
s okolím a ul. Plzeňskou současně. Podé Vidouce pak bude možné ještě využít A135 která
vede východo-západním směrem po vrstevnici pod Vidoulí.
Důležitá paralela s Plzeňskou je právě ul. Nepomucká, která může Kavalírku a Košíře
propojit s Kotlářkou.
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Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb územím, nejlépe po zklidněných
komunikacích, avšak při zachování komfortu pro nezávislý pohyb územím. Časté kličkování
a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížená komfortu použití jízdního kola pro
dopravní účely. Značené koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv.
sběrnici pro dálkové přesuny např. v rámci městské části nebo do MČ sousední. Běžná
zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na kole je cca do 7 až 10 km. Jízdní kolo má potenciál
využití především pro jízdy na krátké vzdálenosti 2 - 4 km. V případě dopravy do školy je
třeba počítat i s koloběžkami.

Obr 7: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
Vysvětlivky: tmavě fialová znázorňuje značenou trasu, resp. vyznačená opatření pro cyklisty,
sv. fialová pak doporučené průjezdy územím

Z následující mapy IPR výhledového systému tras celoměstského významu je zřejmé
uvažované napojení na okolí. Cyklopiktokoridory a cyklopruhy (příloha C4.2) v ul. Pod
Školou a V Cibulkách jsou navrženy v trase A132.
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Obr 8 : schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy
zdroj: MHMP / IPR, stav 2012, praha.eu

Parkování jízdních kol a koloběžek
Žákům nutno nabídnout bezpečné a kryté stojany či prostory pro odložení kol a koloběžek.
Inspirací pro zlepšení podmínek parkování budiž ZŠ Kunratice:

Obr 9: přístřešek u ZŠ Kunratice
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9. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
Na základě jednání pracovní skupiny byla k podrobnému řešení vybrána následující místa:
MÍSTO 1: Přecházení u školy v ul. Nepomucká
MÍSTO 2: Přecházení ulic Pod Školou, Píseckého, V Cibulkách, Nad Kavalírkou a Nad
Turbovou
MÍSTO 3: Světelná signalizace a přecházení tramvajové tratě Kavalírka
MÍSTO 4: Prostor ul. Musílkova nad Kavalírkou
MÍSTO 5: Prostor náměstíčka ul. Musílkova x Fabiánova
MÍSTO 6: Křižovatka ul. Tůmova x Musílkova

Dále následuje pouze fotogalerie jednotlivých míst. Návrhy a jejich stručný popis je součástí
grafických příloh.
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MÍSTO 1a - UL. NEPOMUCKÁ / OKOLÍ ZŠ

Obr 10 a 11: vlevo – přechod před školou, vpravo – pohled řidiče k přechodu

Obr 12 a 13: vlevo – práh před přechodem, vpravo – pohled od vchodu do školy

Obr 14: zastavování vozidel přímo na přechodu pro chodce
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MÍSTO 1b - UL. NEPOMUCKÁ / POD ŠKOLOU

Obr 15 a 16:zastavování přímo v křižovatce

Obr 17 a 18: vlevo – otáčení v křižovatce

Obr 19 a 20: vlevo – ranní asistence MPP, vpravo – odpoledne
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MÍSTO 2a
UL. POD ŠKOLOU / PÍSECKÉHO

Obr 21 a 22: vlevo – zastavování u přechodu, vpravo – pohled od Košíř ke škole

Obr 23 a 24: přechod je příliš dlouhý, mnohdy řidiči nedávají chodům přednost – nevnímají je

Obr 25 a 26: příčný práh a jeho funkčnost
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MÍSTO 2b
UL. PÍSECKÁ / V CIBULKÁCH

Obr 27 a 28: přechod pro chodce

Obr 29 a 30: vlevo – situace pod schody, vpravo – pohled z úrovně dítěte

Obr 31 a 32: vlevo – cesta od zastávky autobusu, vpravo –bariéra z parkujících aut

- 19 -

Ing. Květoslav Syrový
11 / 2015

Bezpečné cesty do školy 2015
ZŠ Nepomucká, Praha 5

MÍSTO 2c
UL. V CIBULKÁCH a NA SKLONKU

Obr 33 a 34: vlevo – pohled od Košíř, vpravo – pohled od školy

Obr 35 a 36: vlevo – průjezd autobusu a nové parkování, vpravo – pohled ke škole

Obr 37: přecházení
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MÍSTO 2c
UL. V CIBULKÁCH a NA SKLONKU

Obr 38 a 39: současný stav komunikací

Obr 40 a 41: předjíždění autobusů v zastávce

Obr 42 a 43: zastavení autobusu a následný pohyb obyvatel
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MÍSTO 2d
UL. V CIBULKÁCH x FABIÁNOVA

Obr 44 a 45: parametry ulice jsou naddimenzovány

Obr 46 a 47: plocha křižovatky je rozlehlá

Obr 48 a 49: přecházení přes hlavní není řešeno
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MÍSTO 2e
UL. NAD TURBOVOU

Obr 50 a 51: ul. Nad Turbovou

Obr 52: komunikace je ve velké sklonu

Obr 53: přecházení přes vedlejší není řešeno
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MÍSTO 2f
UL. NAD KAVALÍRKOU

Obr 54: dolní přechod a práh provedený v asfaltu

Obr 55 a 56: upozornění na přechody a prahy

Obr 57: přejíždění prahu je většinou opatrné, situace se zde pro chodce zlepšila
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MÍSTO 3
PLZEŇSKÁ / KAVALÍRKA

Obr 58 a 59: přecházení přes přechod a tramvajovou trať

Obr 60 a 61: upozornění na provoz TRAM a přecházení mimo přechod

Obr 62 a 63: cyklisté ve sdruženém pruhu, vpravo – kapacita prostoru zejména ráno nevyhovuje
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MÍSTO 3
PLZEŇSKÁ / KAVALÍRKA

Obr 64 a 65: přestože má řidič povinnost dát přednost chodcům ve volném směru,
je pravidlem, že na Kavalírce se tak mnohdy neděje

Obr 66 a 67: západní část přechodu je i přes přítomnost SSZ nebezpečným místem,
přesto velmi využívaným

Obr 68 a 69: skupina dětí zpravidla dochází na signál „stůj“
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MÍSTO 4
PROSTOR MUSÍLKOVA x NAD KAVALÍRKOU

Obr 70 a 71: řidiči nerespektují zastávku, což značně komplikuje provoz veřejné dopravy

Obr 72 a 73: celý prostor není přívětivý ani pro chodce ani pro cyklisty,
přesto ho využívají, neboť není jiná možnost

Obr 74 a 75: parkování převažuje a vše se mu v prostoru podřizuje
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MÍSTO 5
MUSÍLKOVA x FABIÁNOVA

Obr 76 a 77: prostor zabírá pouze parkování automobilů, ostatní je tomu podřízeno

Obr 78 a 79: parkování překáží provozu, přestože jsou navazující ulice s možností parkování

Obr 80 a 81: prostorem se pohybují chodci (středem prostoru a mezi vozidly) i cyklisté
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MÍSTO 6
TŮMOVA x MUSÍLKOVA

Obr 82 a 83: přechod přes ul. Musílkova, u kterého se parkuje, chodec zpravidla přednost musí dát

Obr 84 a 85: prostorem se pohybují chodci zpravidla mezi vozidly

Obr 86 a 87: parkování je při obou stranách – chybí jakákoliv možnost bezpečného přecházení
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10. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví
hl. m. Prahy a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti).

11. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ
Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uvedena dále v příloze: FINANČNÍ
ANALÝZA (viz tabulka na následující straně), kde je patrné i rozdělení dle priorit a
způsobu přípravy (DUR+DSP, stanovení místní úpravy dopravního značení a údržba). Ceny
jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na
zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace.

12. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY
Navržená opatření byla sestavena dle priorit z hlediska bezpečnosti dopravy (viz tabulka
níže).
Priorita I. = nutno neprodleně začít řešit problematické místo, atd.
Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány náklady, avšak při dodržení
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Opatření tak lze provádět
jednak na základě plánované údržby jednotlivých komunikací (např. obnova vodorovného a
údržba svislého dopravního značení) anebo jako samostatné akce.

Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority přípravy v kontextu dalších úprav v
celém hl.m. Praze (akce BESIP, RFD MHMP). Dle toho se bude odvíjet příprava v rámci
pověřené organizace TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ
Praha 5 s následným předáním PD se stavebním povolením k realizaci z prostředků
TSK.
Výčet jednotlivých stupňů přípravy dle náročnosti na přípravu a realizaci (viz. tabulka):
o

stanovení dopravního značení a údržba / DÚR + DSP
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ZŠ NEPOMUCKÁ

Finanční analýza - orientační náklady
rizikové místo

1
2a

název

UL. NEPOMUCKÁ - OKOLÍ ZŠ

POD ŠKOLOU / PÍSECKÉHO

2b

V CIBULKÁCH

2c

V CIBULKÁCH / NA SKLONKU

situace

specifikace

popis navrhovaného řešení

rámcová / propočtová cena
realizace

způsob
přípravy *

C1.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

2x nový stavební práh a místo pro přecházení

900 000 Kč

DUR+DSP

C1.3

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

cyklopruh a parkování (DZ, balisety)

135 000 Kč

C2a.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

zvýšená plocha křižovatky, rozšířené chodníkové plochy,
zastávka, přecházení a chodníky v ul. Slávy Horníka

C2a.3

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

C2b.2

výsledná
priorita
řešení

předpokl. rok
realizace

2017+

DZ

III
I.a

3 000 000 Kč

DUR+DSP

IV

2016+

úpravy nároží a přecházení (sloupky, DZ, balisety)

100 000 Kč

DZ + údržba

STAVEBNÍ ÚPRAVY

350 000 Kč

DUR+DSP

C2c.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

stavebně řešené zpomalovací polštáře 4x

200 000 Kč

DUR+DSP

2016+

C2b/c.2

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

dopravní značení v ul. V Cibulkách

100 000 Kč

DZ

C2d.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

zvýšená plocha křižovatky, rozšířené chodníkové plochy,
nový přechod a přisvícení

650 000 Kč

DUR+DSP

I.b
V.a
V.b
I.e
VII

2016

místo pro přecházení řešené stavebně + zpomalovací
polštáře 2x

C2d.3

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

dopravní stín, přechod, parkování a sloupky baliseta

70 000 Kč

DZ

I.e

2016

2016

2016+

2016
2017+

2d

V CIBULKÁCH x FABIÁNOVA

2e

NAD TURBOVOU x NA STÁRCE

C2e.1

ne/stavební úpravy

není součástí studie - nutno zpracovat projekt úprav dle
zadání, zda pouze dočasné úpravy (značení a balisety)
či i stavební

0 Kč

DZ / DUR

-

-

2f

NAD KAVALÍRKOU

C2f.1

ne/stavební úpravy

není součástí studie - nutno zpracovat projekt úpravy dle
zadání, zda ponechat stav, či provést zvýšený práh
široký s integrovaným přechodem pro chodce

0 Kč

-

-

-

3a

PLZEŇSKÁ - KAVALÍRKA

C3b.2

400 000 Kč

DUR+DSP

II.a

2016

3b

PLZEŇSKÁ x MUSÍLKOVA

C3b.2

400 000 Kč

DUR

II.b

2016

-

ÚS

0

2017+

250 000 Kč

DZ + údržba

I.c

2016

-

ÚS

0

2017+

C4.2

4

MUSÍLKOVA x POD KAVALÍRKOU

5

MUSÍLKOVA x FABIÁNOVA

6

TŮMOVA x MUSÍLKOVA

C4.3
C5.2

úprava SSZ přes tramvajovou trať, rozšíření přechodu,
STAVEBNÍ ÚPRAVY + DOPLNĚNÍ SSZ nová poloha sloupků a drobné stavební úpravy (připojení
IS)
proejkt úpravy SSZ (doplnění žlutých světel a úprava
STAVEBNÍ ÚPRAVY + DOPLNĚNÍ SSZ
přecházení)
úprava celého uličního profilu - nutno zpracovat
STAVEBNÍ ÚPRAVY
podrobnou územní studii
dělící ostrůvek z montované obruby "lego", dopravní
NESTAVEBNÍ ÚPRAVY
značení a zařízení, drobné stavební úpravy - sklopení
obruby, posun zastávky
nutno definovat rozsah úprav na základě možnosti
STAVEBNÍ ÚPRAVY
financování

C6.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY

nový přechod pro chodce a rozšířené chodníkové plochy

450 000 Kč

DUR+DSP

VI

2017+

C6.3

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

nový přechod pro chodce a vymezení ploch pro
parkování dopravním značením a sloupky baliseta

100 000 Kč

DZ

I.d

2016

celkem:
Z TOHO STAVEBNÍ ÚPRAVY:
Z TOHO NESTAVEBNÍ ÚPRAVY / ETAPA I:

7 105 000 Kč

bez DPH

5 550 000 Kč bez DPH
755 000 Kč bez DPH

Vysvětlivky:
DZ / ÚDRŽBA - drobné stavební úpravy a úprava značení
DÚR - stavbu nutno umístit dle platného stavebního zákona
DSP - nutné stavební povolení dle platného stavebního zákona
SSZ - úprava světelného signalizačního zařízení a s tím související stavební úpravy
ÚS - územní studie (nutno podrobněji specifikovat rozsah podrobnější územní studií - dle možnosti financování)

Ing. Květoslav Syrový
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13. ZÁVĚRY
Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného
stavu dopravy na komunikacích v okolí ZŠ Nepomucká. Jedná se o místa vytipovaná dětmi
ZŠ nebo bezprostředně s nimi místa související. Za účelem snížení negativních vlivů
dopravy v okolí školy (především na cestách do školy), byla navržena řada moderních
zklidňujících a bezpečnostních opatření, která nejen že usnadní pohyb dětem (především
pěšky, druhotně pak na kole či koloběžce), ale také zároveň zajistí celkovou bezpečnost
a přehlednost veřejného prostoru na cestách žáků do školy.

1. Ze všech vytipovaných problémů lze okamžitě řešit nestavebními úpravami (viz tabulka
na předchozí straně a rozdělení na etapy, které naznačují vhodný postup přípravy –
dle priorit):
I.a Prostor před školou v ul. Nepomucká (MÍSTO 1)
I.b Přecházení v ul. Pod Školou a Píseckého (MÍSTO 2a)
I.c Prostor křižovatky ul. Musílkova x Pod Kavalírkou (MÍSTO 4)
I.d Přecházení ul. Tůmova (MÍSTO 6)
I.e ul. V Cibulkách (MÍSTO 2c/2d)

2. Dále je nutno řešit úpravy signalizace Plzeňská x Kavalírka a přecházení přes
tramvajovou trať u zastávky Kavalírka. Jedná se o specifický projekt signalizace, kdy je třeba
doplnit SSZ o odp. návěsti a provést související drobné stavební úpravy. Nutno zadat
podrobný projekt.:
II. Úpravy SSZ Plzeňská x Kavalírka / signalizované přecházení přes tramvajovou
trať (MÍSTO 3)

3. Pro stavební úpravy v rámci programu BESIP (RFD MHMP) se doporučuje řešit
jednotlivá místa v tomto pořadí (a s prioritami navazujícími na nestavební úpravy):
III. Ul. Nepomucká (MÍSTO 1)
IV. Úprava celého prostoru u ZŠ na hlavní, ul. Pod Školou a Píseckého (MÍSTO 2a)
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V. ul. V Cibulkách (MÍSTO 2c)
VI. Přecházení Tůmova x Musílkova (MÍSTO 6)
VII. Zvýšená křižovatka V Cibulkách x Fabiánova (MÍSTO 2d)

4. Pro dvě místa je třeba zadat územní studii – nutno podrobněji dořešit, jak má prostor
vypadat v definitivní podobě, protože se jedná o komplexní úpravy a je nutné zpracovat
řešení pod vedením architekta a přípravu řešit v rámci participačního procesu s místními
občany. Jedná se o rozsáhlejší úpravy veřejného prostoru celého úseku ul. Musílkova od
Plzeňské po ul. Pod Školou (MÍSTO 4) a prostor křižovatky ul. Musílkova x Fabiánova
(MÍSTO 5), které má velký potenciál sloužit jako náměstí namísto parkoviště.

5. Dvě místa: v ul. nad Turbovou (MÍSTO 2e) a přechod Nad Kavalírkou (MÍSTO 2f) měla
nízkou prioritu a pokud, tak je třeba tato místa posoudit v rámci běžné agendy OD
MČ Prahy 5 a MHMP.

6. Celková cena výše uvedených úprav se pohybuje kolem 7,1 mil. Kč (z toho 0,76 mil.
na nestavební úpravy a 5,55 mil. stavební úpravy – bez dvou prostranství, jejichž cena
realizace se bude pohybovat v řádu jednotek milionů, tj. 3 až 7 mil Kč).
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bezbariérové užívání staveb
vyhláška č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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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
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V Praze dne 25. 11. 2015

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

- 34 -

Ing. Květoslav Syrový
11 / 2015

Bezpečné cesty do školy 2015
ZŠ Nepomucká, Praha 5

Zápis ze setkání č. 2
ve věci
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY – ZŠ NEPOMUCKÁ
Datum:
Přítomni:
Zápis:

26. 5. 2015
dle prezence

I. Žáci a paní Medková společně představili výsledky školního mapování - proběhla
prezentace.
II. Proběhla debata nad problémovými místy se závěry viz bod III. níže.
III. Zpracovatel dopravní studie bude zpracovávat tato místa:
1. Přecházení u školy v ul. Nepomucká
Ignorování přechodu některými řidiči
2. Přecházení ulic Pod Školou, Píseckého, V Cibulkách, Nad Kavalírkou a
Nad Turbovou
Série míst přecházení na hlavní průjezdné komunikaci Košíř
v parametrech historické komunikace je velkým problémem především
pro děti
3. Světelná signalizace a přecházení tramvajové tratě Kavalírka
Problémové je nastavení signalizace, délka volna pro chodce a
ignorování práv a povinností mnohých řidičů při odbočování
z Plzeňské do Košíř
4. Prostor ul. Musílkova nad Kavalírkou
Chybí veškeré pěší vazby v území
5. Prostor náměstíčka ul. Musílkova x Fabiánova
jedná se o velkou zpevněnou plochu pro parkování, přes které děti
chodí a proplétají se mezi zaparkovanými automobily, místo na jihu
navazuje na zelenou plochu a současně se jedná o místo setkávání
místních. Celou plochu nutno revitalizovat ve smyslu náměstí se
smíšenou funkcí (místo setkávání s volným prostorem a mobiliářem,
zelení, přístupem ke schodům, komunikací a parkováním).
IV. Další harmonogram:
o V červnu proběhne podrobný dopravní průzkum ve vybraných lokalitách dle
potřeb projektanta - připraví ZŠ ve spolupráci s dopravním projektantem.
o Během léta budou zpracovány návrhy
o V září proběhne další jednání pracovní skupiny, na kterém budou představeny
návrhy a proběhne debata nad možnostmi realizace
o Dopracování návrhů dle připomínek proběhne během podzimu 2015
o Předání dopravní studie ZŠ, zástupcům MČ Praha 5 a MHMP proběhne
v listopadu 2015

V Praze dne 27. 5. 2015

Květoslav Syrový a Eva Medková
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Zápis ze setkání č. 3
ve věci
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY – ZŠ NEPOMUCKÁ
Datum:
Přítomni:

5. 11. 2015
dle prezence

Zápis:
V. Zpracovatel dopravní studie prezentoval návrhy, debata proběhla s těmito závěry:
6. Přecházení u školy v ul. Nepomucká
Dva přechody integrované na příčných prazích širokých v ul.
Nepomucká – akceptováno
Parkování při severní hraně – akceptováno
Cyklopruh v ul. Nepomucká – akceptováno
Cyklopiktokoridor a řešení od ZŠ směr Kotlářka – ano,a el nutno
podrobně rozkreslit a vyřešit vyhýbání cyklistů s vozidly
Možno provést dočasná opatření pomocí DZ a sloupků baliseta
7. Přecházení ulic Pod Školou a Píseckého
Nová zastávka v kontextu s výjezdy od garáží
Nutno zajistit bezpečný výjezd z cyklopruhu do křižovatky vs.
odbočování aut
Umístit zpomalovací polštáře nad přechod do ul. Píseckého
8. Ul. V Cibulkách, Na Sklonku
Přecházení řešit jako místo pro přecházení
Doplnit průkaz rozhledových poměrů
Zpomalovací polštáře umístit alespoň nad přechod (směr Kavalírka)
U zastávky Na Sklonku stavební polštáře blíže k zastávce
9. Přecházení ul. V Cibulkách v úrovni ul. Fabiánova
Návrh řešen jako zvýšená plocha křižovatky
Nutno doložit rozhledy
Zmenšení plochy vozovky v závislosti na průjezdu rozměrnějších vůz
kuka
10. Přecházení ul. Nad Kavalírkou a Nad Turbovou
Místa nebudou dále touto studií řešena – nízká priorita, nutno dále
řešit spíše v rámci běžné agendy v kontextu priorit MČ a správce
komunikace
11. Světelná signalizace Musílkova x Plzeňská
Problémem je vnímání chodců – výjezd z křižovatky do ul. Musílkova
je rychlý – nutno doplnit přerušované oranžové světlo chodce a rozšířit
jihozápadní nároží.
12. Přecházení tramvajové tratě Kavalírka
Děti a senioři vnímají přecházení jako nebezpečné – žádost na
doplnění SSZ. Nabízí se stálé volno pro chodce a „stůj“ pouze když je
detekována tramvaj. Celý prostor řešit společně, tj. přecházení v šířce
cca 8 m (zrušit řešení Z a odstranit tak bariéry)
Nutno podrobněji vyřešit projektem a projednáním se všemi dotčenými
stranami. Nad rámec této ideové studie
13. Prostor ul. Musílkova x Nad Kavalírkou
Všude chybí řešení pro chode, navrhuje se přeměna celého prostoru –
tato studie řeší variantu 1 v ideové rovině: posun zastávky, přechody
na úkor parkování. Záleží na prioritách místních, zda parkování + ryze
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dopravní prostor anebo zda je prioritou bezpečnost chodců, funkce
prostoru, vizuál celého prostředí
Nutno řešit polohu zastávky vs. výjezd z vnitrobloku a navýšení kapacit
parkování
Opatření pro cyklisty opodstatněno trasou č. A132
14. Prostor náměstíčka ul. Musílkova x Fabiánova
Návrh řeší pěší vazby a zklidnění celého prostoru na zvýšené ploše
s centrální oddechovou plochou. Opět jako varianta č. 1 - nutno dále
řešit podrobnou územní studií. Iniciace místní spolky a občané + MČ.
Úbytek parkování nahrazen v ulicích, kde není kapacita vyčerpána.
15. Přecházení Tůmova x Musílkova
Bezpečné řešení možno i v rámci dočasných úprav

V Praze dne 15. 11. 2015

Květoslav Syrový
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