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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)

•

vlastní dopravní průzkum

•

další jednání během zpracování studie

•

podklady TSK

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

Na prvním jednání se vybírala problematická místa, která budou dále zpracovávána v rámci
dopravní studie.

•

Dne 3. 10. 2019 proběhl dopravní průzkum, ve kterém byly sledovány nejen intenzity pěší,
cyklistické a motorové dopravy, ale také chování a interakce mezi účastníky provozu. Například
jestli dávají řidiči přednost v jízdě na přechodech pro chodce, jestli se otáčí v křižovatce, nebo
nestojí na zákazu. U chodců se sledoval jejich pohyb v křižovatkách – kudy nejčastěji chodí,
jestli využívají vyznačené přechody atd. Výsledky z tohoto průzkumu byly použity při
zpracování analytických situací – přílohy C.

•

Dne 8.11. 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny ZŠ, na kterém byly představeny
vypracované návrhy a proběhlo jejich připomínkování. 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: budova ZŠ Ružinovská (nízká před panelovýmm domem) se nachází mezi PORGem (vlevo), ústavem
Aloyse Klara (vpravo) a panelovými domy
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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 přehled o 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 (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 při SRPŠ)

•

Pražské matky, z.s. jako koordinátorky projektu na ZŠ

•

MČ Praha 4 (samospráva + sil. správní úřad)

•

PČR

•

ODO MHMP, TSK

•

IPR

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ Praha 4, svému zřizovateli, která pak na základě vlastnictví
či správy provede odpovídající opatření buď sama, anebo ve spolupráci s MHMP (odbor dopravy),
potažmo přímo TSK, která nechá zpracovat jednotlivé podrobné odpovídající dokumentace.
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6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ
Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly své třídní mapy, nakonec vznikla jedna
školní mapa a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní
studii a pro školní plán mobility. Mapování proběhlo koncem druhého pololetí škol. roku 2018/2019.

Aktuálně školu navštěvuje cca 156 dětí. Dotazník vyplnilo 132 z nich (a za pomoci sboru) a dalších 134
vyplněných dotazníků pochází od rodičů.

Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku:
1) Křižovatka ulic Vídeňská a Ružinovská
2) Křižovatka Ružinovská x Pod Krčským lesem
3) Ulice Ružinovská před vchodem do školy – předprostor školy
4) Přechod přes ulici Ružinovská u ulice Kukučínova
5) Křižovatka ulice Bernolákova a Ružinovská

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

Výsledky dotazníku – děti:
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Děti se zpravidla do školy dopravují následujícím způsobem:

Téměř polovina dětí (45%) má školu vzdálenou více než 5 km. Přesto děti k dopravě do školy a ze školy
nejčastěji využívají městskou hromadnou dopravu tzn., že dochází od nejbližších zastávek pěšky. Pro
dopravu do školy jsou nejčastěji využívané 2 autobusové zastávky – Klárův ústav (250 m) a Zálesí
(500 m). Při cestě do školy MHD oproti autu využívá asi o 13 dětí více, cestou ze školy se tento rozdíl
ještě zvětšuje.

Na kole nebo na koloběžce se nedopravuje téměř nikdo (děti by však o tento způsob dopravy měly
zájem). Souvisí to především s tím, že v docházkové vzdálenosti do 2 km od školy bydlí pouze 19 dětí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 10 11 / 2019

Bezpečné cesty do školy 2019
ZŠ Ružinovská, Praha 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za největší problémy děti považují nepříjemný provoz přímo před školou (71 % dotázaných) a rychle a
bezohledně jedoucí řidiči (54 %). Více než polovina dětí nepovažuje cestu ze zastávky MHD do školy za
bezpečnou – problematické křižovatky při cestě od zastávky Klárův ústav.

Zajímavé je také to, že téměř polovina dětí, které jezdí do školy MHD, využívá zastávku Zálesí, a to i
přesto, že je od školy dál než zastávka Klárův ústav.

Výsledky dotazníku – rodiče:
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Do školního dotazování se zapojili i rodiče a 75 % z nich považuje cestu svého dítěte za nebezpečnou
díky dopravní situaci na složitých křižovatkách, nebo velkému provozu. Většina z nich považuje
samostatnou cestu do školy pro své dítě moc složitou či dlouhou.

Rodiče by uvítali zejména zřízení chybějících a současné bezpečnější přechody pro chodce, resp.
zvýšený dohled městské policie. Cca 70 % by souhlasila i s omezením automobilové dopravy – snížení
rychlosti v okolí školy, či se zákazem vjezdu v ranních hodinách atd.

7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy ve
čtyřech nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data, kterými
nedisponují statistiky MČ ani MHMP a jejich servisních organizací. Tato data jsou graficky zpracována
v rámci analytických situací – přílohy řady C. V nich lze vyčíst:
•

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

•

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

•

špičkovou intenzitu 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 v ranní špičce před vyučováním (7:30 – 8:45).
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Obr 5: dopravní průzkum (dne 3. 10. 2019)

8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Škola se nachází v Praze 4 na sídlišti Krč asi 500 m od Thomayerovy nemocnice. Se školou sousedí z jižní
strany gymnázium a ZŠ PORG – vstup z ulice Pod Krčským lesem. Na severní straně je MŠ a SŠ Aloyse
Klara. V okolí školy se nachází především bydlení hromadného typu (panelové sídliště), ale i zástavba
rodinných domků. Kromě těchto škol v těsné blízkosti školy jsou v tomto sídlištním celku ještě 3
mateřské školky.

Oblast mezi ulicemi Vídeňská a Štúrova můžeme považovat za rezidentní (dopravní cíle jsou pouze
zmíněné školy a školky). Problémy tak vznikají především v ranních hodinách, kdy se střetávají rezidenti
s řidiči zajíždějícími ke školám a školkám a lze zde sledovat dopravní špička. V širším okolí je však
situace zcela odlišná. Na ulici Vídeňská se nachází Thomayerova nemocnice a Institut Klinické a
Experimentální medicíny, které můžeme považovat za významné cíle dopravy. Nedaleko je i areál
ústavů Akademie věd ČR.

Dopravní infrastruktura je většinou původní. Na sídlišti najdeme nejčastěji obousměrné komunikace
šířky 7 m, které se využívají z obou stran pro podélné parkování. Podél ulice Štúrova na západní straně
sídliště nalezneme několik parkovacích ploch pro rezidenty.
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8.2 Automobilová doprava
Vzhledem k charakteru okolní zástavby je největší problém s parkováním vozidel a ranní provozní
přetlak vozidel rezidentů a řidičů vozících děti do škol a školek. Největší problémy jsou právě v ulici
Ružinovská. Ta je obousměrná, ale parkuje se na ní po obou stranách a zůstává tak volná šířka jen cca
3 m. Reálně tak funguje jako obousměrná jednopruhová komunikace (v současném stavu ovšem bez
výhyben). Řidiči se tu tak musí vzájemně vyhýbat na nejrůznějších či ne úplně vhodných místech a také
se často otáčí v křižovatkách (nejčastěji Ružinovská x Pod Krčským lesem).

Obr 6: pohled do ulice Ružinovská

Ulice Pod Krčským lesem je jednosměrná, a tak tu problémy nejsou tak výrazné, rodiče místních žáků
zde parkují zpravidla na chodníku.

Obr 7-8: pohled do ulice Pod Krčským lesem k PORGu
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8.3 Veřejná doprava
Nejbližší zastávkou MHD je autobusová zastávka Klárův ústav v ulici Vídeňská vzdálená od školy cca
250 m. Přístup k této zastávce je však problematický a mnoho dětí tak raději používá zastávku Zálesí,
která je vzdálena asi 500 m, avšak cesta od ní je relativně bezpečnější.

Zastávkou Klárův ústav projíždějí linky 138 (Ústavy Akademie věd – Skalka), 193 (Nádraží Vršovice –
Šeberák), 203 (Poliklinika Budějovická – Háje) a noční linka 901 (Skalka – Anděl).

Zastávka Zálesí má na křižovatce Štúrova x Zálesí 3 samostatné zastávky na kterých projíždějí linky 106
(Kačerov – Nádraží Blaník), 113 (Kačerov – Písnice), 117 (Poliklinika Budějovická – Čechova Čtvrť), 121
(Nádraží Blaník – Poliklinika Budějovická), 139 (Komořany – Želivského), 150 (Na Beránku – Želivského),
189 (Kačerov – Sídliště Lhotka), 196 (Smíchovské nádraží – Kloboučnická), 215 (Kačerov – Sídliště
Libuš), 331 (Jílové U Prahy – Kačerov), 333 (Březová – Kačerov) a noční linky 901, 904, 910 a 913.

MHD se do školy a ze školy dopravuje větší část dětí. Bezpečný přístup k těmto zastávkám by tedy měl
být prioritou, jelikož se tak děje i v případě rezidentů.
Autobusové linky propojují řešené území s centrem Prahy – možnost přestupu na všechny trasy metra,
a i na železnici. Intervaly některých linek jsou minimální, ale i přesto je někdy problém s kapacitou kvůli
vysokému počtu lidí cestujících z jižního města (Libuš, Kunratice). Nejvyužívanější je spojení
s významným přestupním uzlem na Kačerově. Ten je cílem i pro autobusovou dopravu z jižního města.

V křižovatce Zálesí x Vídeňská má v budoucnu vzniknout stanice metra D – Nemocnice Krč. Dojde tak
ke zlepšení spojení s centrem a nedostačující kapacita autobusové dopravy bude převedena do metra,
dojde tedy ke značné úpravě autobusových linek. Tímto lze očekávat i vyšší intenzity chodců ve směru
k budoucí stanici metra a vznikne tedy i logicky vyšší poptávka po bezpečnějších řešení pro chodce.

8.4 Pěší doprava
Pouze pěšky do školy chodí jen několik dětí. Většina dětí navštěvující tuto školu bydlí ve větší
vzdálenosti a tento způsob dopravy tedy není vhodný (85 % dětí bydlí ve vzdálenosti větší než 2 km).
Děti cestující MHD však musí poslední část cesty dojít pěšky, a to ze zastávek Klárův ústav a Zálesí. Zde
je tedy potřeba kvalitní a bezpečná řešení pro chodce. Problematické jsou především křižovatky
Ružinovská x Vídeňská a Ružinovská x Pod Krčským lesem. V těchto křižovatkách je překonávání
komunikace velmi nebezpečné – nejsou tu přechody a chodci jsou nuceni přecházet mezi
zaparkovanými vozidly. Vyřešení těchto míst by přineslo zlepšení i pro rezidenty sídliště.
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Konkrétně je problematika pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých
řešených míst, kde jsou problémy popsány i řešeny.

8.5 Cyklistická doprava
V současné době se do školy na kole, nebo koloběžce nedopravuje nikdo. Z dotazníků však vyplývá, že
by část dětí (7 %) na bezmotorovém prostředku do školy ráda dojížděla. Východně od školy se nachází
Kunratický les, přes který je možné se do školy dostat například z Chodova, Roztyl, nebo Spořilova
mimo komunikace s vysokým provozem. Problémem je překonání ulice Vídeňská a jednosměrný
provoz v ulici Pod Krčským lesem (zde se ale počítá s obousměrným provozem pro cyklisty).

ZŠ Ružinovská

PORG gymn. a ZŠ

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

Přístup ke škole z ostatních směrů je také omezen kvůli nutnosti překonávání významných komunikací
a tedy i bariér – ze severu Jižní spojka, železniční trať 210 a ulice Zálesí; z jihu a západu pak ulice
Štúrova/Libušská a Novodvorská.
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ZŠ Ružinovská
PORG gymn. a ZŠ

Obr 10: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole

9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Intenzity dopravy:
Intenzity v nejbližším okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy vychází z provedeného průzkumu a
jsou uvedeny přímo v analytických přílohách ke každému místu. Použity byly i současné intenzity
sledované na síti (TSK), avšak jen jako orientační.

Obr 11: absence přecházení přes Ružinovskou a v pozadí ul. Vídeňská má být rozšířena a zkapacitněna zejména
s ohledem na provoz autobusové dopravy (BUS pruh), jelikož tento jižní směr nemá alternativu v podobě
kolejové veřejné dopravy.
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29 200 voz/den
44 600 voz/den
23 600 voz/den
21 131 voz/den

10 300 voz/den
Obr 12: sledovaná síť, UDI-TSK

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 ).

Z hlediska nehodovosti v okolí školy je nejproblematičtější křižovatka Ružinovská x Vídeňská. Zatím tu
není evidována žádná nehoda s účastí chodce, ale došlo tu k mnoha nehodám a část z nich i s následky
na zdraví. Jako hlavní příčina je uváděno nedání přednosti v jízdě při výjezdu z vedlejší pozemní
komunikace. To je zapříčiněno především špatnými rozhledovými poměry, kdy při vyjíždění brání
v rozhledu zeleň.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 18 11 / 2019

Bezpečné cesty do školy 2019
ZŠ Ružinovská, Praha 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obr 13: nehody s následkem na zdraví osob (zdroj: http://pcr.jdvm.cz)
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10.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

10.1

MÍSTO 1 – KŘIŽOVATKA RUŽINOVSKÁ x VÍDEŇSKÁ

Problémy:
-

Chybějící přechod v ulici Ružinovská a chodník pouze na jedné straně ulice – chodci přechází přes
vozovku za nepřehlednou zatáčkou (hlavní pěší směr ze zastávky Klárův ústav)
Vozidla občas parkují až těsně před křižovatkou a chodci jsou tak nuceni přecházet mezi nimi, chybí
rozhledy při přecházení.
Vysoké rychlosti vozidel najíždějících do ulice
Špatné rozhledy při vyjíždění na frekventovanou ulici Vídeňská

Obr 14 -15: současný stav přecházení na křižovatce Ružinovská x Vídeňská
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Obr 16: současný rozhled při přecházení přes Ružinovskou k zastávkám MHD

Obr 17: vozidla v ulici Ružinovská parkující částečně na zeleném pásu

Navrhovaná opatření:
Návrhy jsou v několika variantách, především se jedná o nestavební dočasnou (příloha D.1.1) a stavební
variantu (sit. D.1.2 – D.1.4), stavební řešení se bude připravovat min. 1,5-2 roky, takže na tuto dobu je
nezbytné (shoda v pracovní skupině při projednání návrhů), aby vzniklo i provizorní nestavební řešení.

Nestavební řešení:
➢

➢

➢

Nestavební řešení spočívá ve vytvoření provizorního pěšího přístupu k novému přechodu pro chodce
přes Ružinovskou (do doby řádného stavebního řešení) pomocí mechanicky zpevněného kameniva
po obou stranách ulice Ružinovská a vyznačení přechodu pro chodce. Bude se jednat pouze o dočasné
řešení, které zůstává bariérové a bez prvků pro nevidomé, je proto potřeba souběžně připravovat
stavební řešení, které tyto problémy vyřeší.
Dojde také ke zpomalení projíždějících vozidel jednak pomocí montovaných zpomalovacích polštářů
a také pomocí snížení poloměru odbočení do ulice – vyznačení dopravního stínu se zpomalovacími
prahy v nároží. Možnosti průjezdu rozměrných vozidel zůstanou nezměněny, ale dojde k důležitému
usměrnění osobních vozidel, která někdy odbočují příliš rychle.
Důležité je také vytvoření dopravního stínu s doplněním protiparkovacích sloupků (baliset) před
přechodem pro chodce dle potřebných rozhledů.
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Stavební řešení – zvýšený přechod vs. zpomalovací polštáře:
➢

➢
➢
➢
➢

Stavební řešení počítá s úpravou obrub v křižovatce a navržení bezbariérového zvýšeného přechodu
pro chodce (D.1.2). Zvýšený přechod je z hlediska zklidnění dopravy účinnější než montované
zpomalovací kruhové žluté polštáře, které jsou navržené ve variantě D.1.3. dle požadavku MČ
Praha 4.
Přechod je doplněn o nové přisvícení nejen z důvodu vjezdu do budoucí zklidněné zóny, ale zejména
díky okolní husté zeleni.
Obruba s kovovými protiparkovacími sloupky pro zajištění rozhledů na přechodu.
Stavebně řešený vjezd do výhledově zklidněné oblasti ZÓNY 30.
Možné napojení na současnou obrubu v ulici Vídeňská, nebo jako koordinované řešení s projektem
opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská.

Stavební řešení – chodník podél Klárova ústavu:
➢

Prověřeno je i řešení (situace D.1.4) výstavby nového chodníku podél severní strany ulice Ružinovská
až ke škole, kde by vznikl nový přechod. Část chodců se tak bude moci zcela vyhnout přecházení na
křižovatce Ružinovská x Vídeňská, ale pro část chodců směřujících do ulice Pod Krčským lesem
nedojde k žádnému zlepšení.
➢ Problémem je také zásah do přilehlé náletové zeleně (souvislý porost stromků a keřů a 3 vzrostlé
stromy) a při realizaci parkovacího pásu i do pozemku Klárova ústavu.
➢ Vzhledem ke sklonu svahu bude nutné i vybudování zárubní zdi podél téměř celého chodníku (dl. cca
70 m).
Toto opatření není vhodné z hlediska pokrytí všech pěších vazeb a bude ekonomicky i stavebně
technicky náročnější a v neposlední řadě na úkor zeleně, přestože se zpravidla jedná o nálety.

Obr 18: šířkové srovnání současného stavu s variantou nového chodníku podél Klárova ústavu
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10.2

MÍSTO 2 – KŘIŽOVATKA RUŽINOVSKÁ x POD KRČSKÝM LESEM

Problémy:
-

Rozlehlá plocha křižovatky bez zajištěných pěších vazeb
Nelegální parkování přímo v křižovatce
Chodci přechází mezi zaparkovanými auty
Rychle projíždějící vozidla d ul. Pod Krčským lesem
Časté otáčení vozidel v křižovatce

Obr 19: přecházení v křižovatce Ružinovská x Pod Krčským lesem

Obr 20: vyčkávání a přecházení mezi auty zaparkovanými v křižovatce
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Obr 21: otáčení vozidel v křižovatce

Obr 22: rychlý průjezd vozidel – směr od Vídeňské do ul. Pod Krčským lesem

Navrhovaná opatření:
Stavební řešení se bude připravovat cca 2 roky, takže na tuto dobu je nezbytné (shoda v pracovní skupině při
projednání návrhů), aby vzniklo i provizorní nestavební řešení.

Nestavební řešení (D.2.1, D.2.2):
➢
➢
➢
➢
➢

Zmenšení plochy křižovatky za pomocí dopravních stínů a protiparkovacích sloupků (baliset) a
vyznačení přechodu, resp. místa pro přecházení.
Snížení rychlosti vozidel najíždějících do ulice Pod Krčským lesem a zúžení vozovky v místě, kde
chodci přechází.
Zajištění rozhledů při přecházení.
Balisety jsou odsazené, aby byl umožněn průjezd rozměrných vozidel.
Legalizace současného nelegálního parkovacích míst.
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Stavební řešení – zvýšená křižovatka (D.2.3):
➢
➢
➢
➢
➢

Celá křižovatka je řešená jako zvýšená a je doplněn přechod pro chodce. Funguje tedy i jako prvek
zklidnění pro všechny směry.
Zúžení vozovky a rozšíření chodníkových ploch + možné doplnění zeleně (záhony, nebo na
vhodných místech mimo inženýrské sítě i stromy).
Zvýšená plocha je doplněna o sloupky a bude vyřešeno nové osvětlení této plochy (nutné prověření
možností napojení a provedení osvětlení).
Legalizace několika parkovacích míst.
Zachování průjezdu vozidel svozu odpadu.

Prověření posunutí přechodu (D.2.4):
➢

➢

Absence řešení křižovatky jako zvýšené dojde ke snížení účinnosti zklidnění. Aplikace dodatečně
montovaných prvků zklidnění po realizaci stavebního řešení není vhodné a zpracovatel studie ho
nedoporučuje.
Prověřovaná varianta, ve které byl prověřován požadavek na posun přechodu za vjezd do přilehlé
nemovitosti - oddálení přechodu od křižovatky výrazně sníží jeho využívanost ve směru podél ul.
Ružinovská a při zajištění rozhledů pro bezpečné přecházení dojde ke snížení počtu legalizovaných
parkovacích míst.

Prověření průjezdu nákladního vozidla s přívěsem (D.2.5):
➢
➢

V této variantě byl prověřován požadavek na zachování průjezdu nákladních vozidel s přívěsy z ulice
Vídeňská do ulice Pod Krčským lesem.
Poloměr oblouku je výrazně zvětšen a účinnost zklidnění tak bude opět o stupeň nižší. Pokud by se
poloměr oblouku zmenšil, došlo by k rozšíření vozovky v oblasti přechodu, což je také nežádoucí.

Ve všech variantách se počítá se zřízením cykloobousměrky v ulici Pod Krčským lesem.
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10.3

MÍSTO 3 – PŘEDPROSTOR ŠKOLY

Problémy:
Nelegálně parkující vozidla vytváří z ulice Ružinovská obousměrnou jednopruhovou komunikaci bez
-

výhyben.
Vzhledem k obousměrné / jednopruhové komunikaci jsou v předprostoru školy v předškolní době vyšší
intenzity vozidel a dochází k vzájemnému vyhýbání, zastavování. Tento moment však naopak působí
jako zklidnění / zpomalení provozu.
Osobní vozidla přes den většinou projedou bez problému, ale ráno při vezení dětí do školy, nebo ve
večerních hodinách, kdy je ulice plně obsazena, se musí řidiči vzájemně pouštět na nejrůznějších
místech.

Obr. 23 předprostor školy

Obr 24: předprostor školy v době dopravování dětí do školy
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Obr 25: pohled do ulice Ružinovská

Navrhovaná opatření:
➢
➢
➢

Zřízení výhybny pomocí dopravního značení,
plánované zavedení zón placeného stání, které legalizuje současná stání a vymezí výhybny v celé
oblasti,
Doplnění časově omezených vyhrazených míst před budovou školy – přes den mohou sloužit pro
potřeby školy a v noci pak pro parkování rezidentů
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10.4

MÍSTO 4 – KŘIŽOVATKA RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA

Problémy:
-

Parkování vozidel v křižovatce a v blízkosti přechodů pro chodce, kde brání rozhledům.
Rozlehlá křižovatka, z části s nedořešenými pěšími vazbami, chodci přechází mezi auty.
Chybějící přecházení v ulici Bernolákova.

Obr 26: křižovatka Ružinovská x Kukučínova

Obr 27: vozidla v křižovatce parkují v blízkosti přechodů pro chodce
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Obr 28: výhled dítěte na přechodu pro chodce

Navrhovaná opatření:
Nestavební řešení (D.4.1):
➢
➢
➢

Zajištění rozhledů na přechodech po chodce pomocí dopravních stínů s balisetami.
V situaci jsou vyznačeny všechny rozhledové trojúhelníky i s potřebnými dopravními stíny, ale
realizaci je možno provádět postupně po jednotlivých přechodech.
Doplnění místa pro přecházení v ulici Bernolákova.

Stavební řešení – zvýšená křižovatka (D.4.2, D.4.3):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Celá křižovatka je řešená jako zvýšená s doplněnými přechody pro chodce – zklidnění křižovatky a
zajištění rozhledů.
Rozšíření chodníkových ploch a zeleně na úkor vozovky.
Doplnění přechodu pro chodce v ulici Bernolákova.
Legalizace některých parkovacích stání.
Nová poloha stožárů VO a kontejnerů.
Druhá stavební varianta je rozšířená o další přechod na západním rameni křižovatky Ružinovská x
Bernolákova – doplnění chybějící pěší vazby na úkor cca 5 parkovacích míst.

V této křižovatce lze po dostavbě metra D (stanice nemocnice KRČ) předpokládat velmi výrazný nárůst
pěší dopravy. Jeden ze vstupů do metra bude na konci této ulice. Návrh tuto pěší vazbu podporuje.
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10.5

MÍSTO 5 – ZASTÁVKA KLÁRŮV ÚSTAV

Problémy:
Vjezd do areálu škol Aloyse Klara neodpovídá významu pěší dopravy
Navrhovaná opatření:
➢
➢

Vjezd je řešen jako chodníkový přejezd – zvýšená plocha na které mají prioritu chodci
Navázání na projekt opatření pro preferenci autobusu v ulici Vídeňská a na výstavbu chodníku
v areálu, který by měl vzniknout v rámci výstavby nové školky.

Obr 29, 30: vjezd do areálu škol Aloyse Klara
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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.

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 novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018). Rámcové
propočtové ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy cca 10% bez DPH a bez započtení nákladů
nutných na veškerou agendu a přípravu (zhotovení projektové dokumentace), která činní zpravidla 5
až 10% z celkové ceny inv. nákladů.

místo
RUŽINOVSKÁ x VÍDEŇSKÁ - nestavebně
RUŽINOVSKÁ x VÍDEŇSKÁ – stavebně vč. příčného prahu
1.2
s integrovaným přechodem a přisvícením
1.3
RUŽINOVSKÁ x VÍDEŇSKÁ – stavebně bez příčného prahu
RUŽINOVSKÁ x POD KRČSKÝM LESEM – nestavebně s
2.1
přechodem
RUŽINOVSKÁ x POD KRČSKÝM LESEM – nestavebně bez
2.2
přechodu
RUŽINOVSKÁ x POD KRČSKÝM LESEM – stavebně na zvýšené
2.3
křižovatce
RUŽINOVSKÁ x POD KRČSKÝM LESEM – stavebně bez zvýšené
2.4, 2.5 křižovatky
3
RUŽINOVSKÁ - nestavebně
4.1
RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA - nestavebně
RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA - stavebně na zvýšené
4.2
křižovatce
4.3
RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA - stavebně bez zvýšené křižovatky
5
Chodníkový přejezd Vídeňská
1.1

Propočet celkem stavební i nestavební opatření (bez DPH)

odhad inv.
nákladů (mil.
Kč)
0,3
1,6
1,2
0,075
0,05
2,0
1,75
0,025
0,070
2,8
2,4
0,25

7,2 mil. Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 31 11 / 2019

Bezpečné cesty do školy 2019
ZŠ Ružinovská, Praha 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.

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 (např. zmenšení plochy křižovatky v kombinaci se zvýšenou plochou apod.).
Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority přípravy v kontextu dalších úprav v celém území hl.
m. Prahy (akce BESIP, ODO MHMP), dle čehož se bude odvíjet příprava v rámci pověřené organizace
TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ Praha 4 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.
Prioritně by se měl řešit přístup ze zastávky Klárův ústav. To znamená doplnění přechodů na
křižovatkách Ružinovská x Vídeňská a Ružinovská x Pod Krčským lesem (místo 1 a 2). Tato místa jsou
nejrizikovější, a proto je navržena i dočasná možnost realizace nestavebním opatřením, zatímco se
bude připravovat řešení stavební. Veškeré úpravy v předprostoru školy nevyžadují žádné stavební
zásahy a je možné je realizovat velmi rychle. Naopak nejnáročnější na přípravu je místo 4, kde jsou
stavební práce nejrozsáhlejší a vzhledem k postoji zástupce samosprávy MČ Praha 4 tato realizace
připadá v úvahu až výhledově.
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14.

ZÁVĚRY

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného stavu dopravy
v okolí ZŠ Ružinovská. Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ v problémové mapě. V těchto místech bylo
prověřeno / navrženo několik variant zklidňujících bezpečnostních opatření, která mají za úkol
odpovídajícím způsobem usnadnit každodenní pohyb dětí do školy (především bezpečnější přístup ze
zastávek MHD). Navrhovaná řešení mají zároveň zajistit celkově lepší 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 budou zlepšovat podmínky
lokálně a v případě, že budou realizovány všechny (a na ně budou navazovat liniová či plošná opatření
jako zřízení ZPS a zóny 30 atd.) lze do jisté míry očekávat i plošný pozitivní efekt na provoz v okolí ZŠ.
Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a jejich
servisních organizací. Nezbytná je osvěta a práce školní komunity.
Studie řeší 5 nejproblematičtějších míst z pohledu žáků ZŠ. Pokud, tak ostatními místy se je třeba
zabývat samostatně, nejlépe podnětem ZŠ k řešení směrem k MČP4.
S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější realizaci
směřující ke zlepšení v okolí ZŠ) a provést vyhodnocení.
Do doby realizace stavebních řešení (nejdříve cca 1,5 roku) se v křižovatkách Ružinovské s Vídeňskou
a Pod Krčským lesem doporučuje realizovat dočasné opatření formou dopravního značení a zařízení,
resp. drobné stavební úpravy tak, aby byl zajištěn základní bezkolizní pohyb dětí a jejich rodičů od
autobusové zastávky na Vídeňské až ke škole. Přímo před školou pak postačí drobně upravit značení.
Tato opatření lze zrealizovat okamžitě (do 3-4 měsíců od zadání). Nestavebně / dočasně je navrženo
řešení i křižovatky s ul. Kukučínova. Zástupce PČR doporučuje zajisti rozhledy u přechodů alespoň ve
směru přilehlého jízdního pruhu (vždy vlevo při pohledu z chodníku na přechod).
Stavební opatření mají prioritu v křižovatkách Ružinovské s Vídeňskou a Pod Krčským lesem.
Zpracovatel studie doporučuje řešit křižovatku jako zvýšenou plochu a přechod na vjezdu do budoucí
zóny 30 na zvýšeném prahu.
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15.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

15.1. Zápis z 23. 5. 2019 z 1. setkání pracovní skupiny, prezentace dětí
přítomni dle prezenční listiny
Úvod – pan ředitel

-

Škola vzdělává 155 dětí, většina kombinované postižení, vždy zahrnuje mentální postižení, 25 %
autistických dětí z nich ¾ nemluví, IQ dětí od 65 a níže.
Pan ředitel by upřednostňoval jakékoli opatření, které bude rychle.
Je to otázka dnů, kdy se může něco stát.

Prezentace žákovského ekotýmu

-

-

-

Skvělá prezentace, kdy děti – ekohlídky jednotlivých tříd sdělili pracovní skupině své důvody pro
zapojení do projektu Bezpečné cesty do školy.
Děti připravily i videoprezentaci, kde názorně ukázaly problémy na jednotlivých nebezpečných
místech – z pohledu řidičů i dítěte.
Největším problémem je cesta od Vídeňské ulice (ze zastávky od Klárova ústavu) směrem do
Ružinovské x Pod Krčským lesem - velký provoz, protože ráno vozí děti autem rodiče do Porgu,
kam jsou dováženy téměř všechny děti.
Na cestě do školy od této zastávky chybí chodník, děti se proplétají bahnem mezi auty, které stojí
na zákazu stání; bojí se přecházet na chodník, který je na druhé straně, ale musely by překonat
dvakrát frekventovanou křižovatku.
Problematická je také situace před školou – dopravní chaos, nebezpečné dopravní situace.
Polovinu dovážených dětí musí rodiče předat učitelce z ruky do ruky, zbytek vypouští u školy a
děti docházejí samy.
prodloužená doba začátku vyučování do 8.30.
Podrobná tabulka nebezpečných míst a školní mapa cest do školy je v příloze tohoto zápisu.

Diskuse

-

-

celá cesta od zastávky Klárův ústav ke škole se bude řešit jako celek,
škola by využila 3 místa P+R,
k zamyšlení využít ke vstupu do školy zadní vchod, kde je zahrada,
tlak místních na parkování v Ružinovské x potřeba zajistit bezpečnost dětí na cestě do školy,
Klárův ústav nesouhlasí se zřízením parkovacích míst u lesa, pozemek patří hl. městu Praha,
bude potřeba jednat s Klárovým ústavem,
projektant navrhne řešení ve dvou variantách – chodník podél Klárova ústavu, 2 přechody přes
Ružinovskou a Pod Krčským lesem,
bude to déle trvat, bude muset být řešeno stavebně,
lze navrhnout dočasné opatření, které bude situaci řešit (tj. dočasné řešení přechodů),
dohled městské policie – MČ není zřizovatel, musíme se obrátit na magistrát s žádostí o zajištění
policejního dohledu.
V dopravní studii budou řešena tato místa:
cesta od zastávky Klárův ústav
křižovatky Vídeňská x Ružinovská
křižovatky Ružinovská x Pod krčským lesem
část ulice Ružinovské přímo před hlavním vchodem do školy
zapsala: P. Syrová
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15.2. Zápis ze setkání pracovní skupiny projektu BCŠ ZŠ Ružinovská, ze dne 8. 11. 2019
přítomni dle prezenční listiny
součástí zápisu jsou analytické a návrhové situace, ke stažení zde
Pracovní skupina pojednala konkrétní návrhy pro tato místa. Závěry jsou následující:
1. křižovatka Ružinovská x Vídeňská
Nyní absence přístupu od zastávky Klárův ústav do zástavby v okolí ul. Ružinovská. Koordinace s projektem
ROPID – Opatření pro preferenci autobusů ulice Vídeňská (DIPRO, 12/2018) rozšíření Vídeňské ulice.
NÁVRH:

•
•
•

nový přechod pro chodce na zvýšeném prahu příčném = vjezdové opatření do zóny 30
doplnění chybějící jihovýchodní části chodníku
zklidnění v nájezdu do ul. Ružinovská tvarem

DISKUSE A ZÁVĚRY K UPRAVÁM NÁVRHU:

•
•

•
•
•
•

Zástupce samosprávy MČ P4 preferuje montované prahy, nesouhlasí se zvýšenou plochou
přechodu
zřízení přechodu umožní přidělit na přechod strážníka MP, projektant: smyslem řešení je, aby
nemusel být strážník přítomen, proto je preferován stavební práh, který zároveň slouží jako
vjezdové opatření do zóny 30
požadavek odsunout přechod na vzdálenost 2 vozidel od ul. Vídeňská
zavedení ZPS v horizontu 3 let znamená automatické zavedení zóny 30
TSK požaduje vynést vlečné křivky a dle toho pak obruby
Samostatnou stavební realizaci (nikoliv ul. Vídeňská PD ROPID) lze očekávat v horizontu 2-3
let, nutno tedy zajistit alespoň nestavební řešení. Nabízí se formou doplnění částí cest
v návaznosti na souč. chodníky k nově umístěnému přechodu pro chodce, součástí je
montovaný práh ze žlutých kruhových polštářů, nutná i úprava tvaru nájezdu do ul.
Ružinovská (tvar severního nároží); MČ bude podporovat vydání dočasného opatření v
horizontu do 6 měsíců, nutno minimalizovat zásahy do zeleně; nestavební opatření nemá
vliv na souběžnou přípravu stavebního řešení

2. křižovatka Ružinovská x Pod Krčským lesem
Chybí přecházení podél/do ul. Ružinovská, chybí pěší vazba nejen pro dětí ze ZŠ ale i pro rezidenty, rychlá jízda,
otáčení vozidel ve velmi prostorné křižovatce.
NÁVRH:

•
•

1. varianta: nový chodník podél Klárova ústavu + přechod pro chodce; nákladná a
komplikovaná varianta z hlediska zásahů do svahu, plotu, zeleně, nutnost výstavby zídky,
2. varianta (preferovaná): celková úprava křižovatky: zmenšení plochy křižovatky, přisvícení,
výrazné zkrácení přecházení, které je nově v přímé vazbě, zamezení nelegálnímu parkování v
obloucích křižovatky, snížení rychlosti průjezdu křižovatkou, možnost vložit strom.

DISKUSE A ZÁVĚRY K UPRAVÁM NÁVRHU:

•

Zástupce samosprávy MČ P4 požaduje prověřit odsunutý přechod více od křižovatky směrem
do ul. Pod Krčským lesem, projektant: bude se jednat o zbytečné snížení počtu parkování a
zacházku chodců od přímého směru podél Ružinovské – bude prověřeno a znázorněno pro
porovnání
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•
•
•

Zástupce samosprávy MČ P4 preferuje montované prahy, nesouhlasí se zvýšenou plochou
křižovatky, projektant upozorňuje na nižší efekt zklidnění provozu
TSK: požadavek na vynesení vlečných křivek a prověření dostatečnosti š. vozovky 5,0 m
škola preferuje též variantu řešení v křižovatce, nikoliv chodníku podél Klárova ústavu

3. ul. Ružinovská v místě před školou
NÁVRH:

•

pouze nestavební opatření: rozšíření vyhrazeného stání na 2 místa pro školu, zřízení výhybny
2x

DISKUSE A ZÁVĚRY K UPRAVÁM NÁVRHU:

•

•

MČP4 navrhuje vyhrazená stání definovat jako obecně pro invalidy v počtu 3 stání, dle
připravované koncepce ZPS, dohoda na časové omezení pro účely ZŠ pouze v době 7:0017:00 hod ve dny školního vyučování
umístění a charakter výhyben zkoordinovat s OD MČP4

4. křižovatka Ružinovská x Kukučínova
NÁVRH:

•
•

zamezení nelegálnímu parkování v blízkosti přechodů (nestavební i stavební varianta)
doplnění chybějícího přecházení u ul. Bernolákova

DISKUSE A ZÁVĚRY K UPRAVÁM NÁVRHU:

•
•
•

Zástupce samosprávy MČ P4 zcela odmítá jakékoliv změny v této lokalitě – stávající stav je
výsledkem komplikovaného jednání s rezidenty, nyní preferováno parkování,
očekávaná změna poptávky po pěších vazbách je až po plánované výstavbě nové stanice
metra, kdy lze očekávat intenzivnější pohyb chodců přes ul. Ružinovská směr stanice metra.
lokalita i návrh řešení zůstane součástí studie

5. úprava vjezdu do Klárova ústavu
NÁVRH:

•
•

chodníkový přejezd namísto vjezdu, který vizuálně připomíná křižovatku s chybně řešenými
prvky pro nevidomé, tj. zdůraznění charakteru místa jako místa ležící mimo poz. komunikaci
nový chodník v areálu Klárova ústavu navazující na branku

DISKUSE A ZÁVĚRY K UPRAVÁM NÁVRHU:

•
•

aktuální projekt na přístavbu MŠ obsahuje chodník od vjezdu do areálu
nutno zaslat návrh ke koordinaci s projektem ROPID (DIPRO, 12/2018) na Vídeňské ul., aby
bylo řešení zapracováno dle tohoto jednání

ZÁVĚR:
Návrhy podle vznesených připomínek budou společně se zápisem rozeslány členům pracovní skupiny
k předběžnému vyjádření a posléze k písemnému stanovisku ke studii.
zapsala B. Klimešová
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V Praze dne 27. 11. 2019

Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout

VYSVĚTLIVKY:
-

HDP
PP
DZ
DÚR
DSP
PID
ROPID
DPP
MHD
ÚDI TSK
MHMP
MČ
VO

hlavní dopravní prostor (vozovka)
přidružený prostor
dopravní značení
dokumentace k územnímu řízení
dokumentace ke stavebnímu povolení
Pražská integrovaná doprava
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Městská hromadná doprava
Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část
veřejné osvětlení
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MÍSTO 1 + 2 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

Ružinovská x Vídeňská x Pod Krčským lesem
:
·

·

chybějící přechod v křižovatce Ružinovská x Vídeňská - děti, které
přichází z autobusové zastávky Klárův ústav jsou tak nuceni
přecházet za nebezpečnou zatáčkou bez přechodu
přechod chybí i v rozlehlé křižovatce Ružinovská x Pod Krčským
lesem, děti tak často přechází ul. Ružinovská až za touto
křižovatkou a chodí tak mimo chodník podél stromů

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

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
7 dětí
28 dospělých
0 řidičů dalo přednost
10 řidičů nedalo přednost

·
·
·

·

CHODCI PODÉL OBRUBY:
7 dětí
9 dospělých
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CHODCI SMĚR ZŠ:
18 dětí
15 dospělých
0 řidičů dalo přednost
4 řidičů nedalo přednost
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pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

P

RU

ŽI
N

O

VS

KÁ

226

velký počet nehod evidován v křižovatce Ružinovská a Vídeňská
nejvíce jich bylo zaviněno nedáním přednosti v jízdě, s tím souvisí i
3 nehody s lehkým zraněním
za další lehká zranění mohlo nedodržení bezpečné vzdálenosti za
vozidlem, nevěnování se řízení a při levém odbočení - všechny tyto
nehody se staly na ulici Vídeňská v této křižovatce
v ulici Ružinovská je evidováno několik srážek s pevnou překážkou

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
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CHODCI ZÁPADNÍ RAMENO KŘIŽ.:
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15 dospělých
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MÍSTO 3 ~ ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

předprostor školy
:
·
·

·

CHODCI PODÉL OBRUBY:
7 dětí
9 dospělých

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 6/2019)
·
·
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CHODCI UL. POD KRČ. LESEM:
7 dětí
15 dospělých

pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
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CHODCI ZÁPADNÍ RAMENO KŘIŽ.:
1 dětí
8 dospělých

před školou převažují srážky se zaparkovanými vozidly, nedošlo tu
k žádné nehodě se zraněním, nebo s účastí chodce
nehody souvisí s nesprávným způsobem jízdy a vyhýbání bez
dostatečné boční vůle
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ZASTAVENÍ VOZIDLA V KŘIŽOVATCE A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ: 6

vysoké intenzity vozidel v předprostoru školy
kvůli šířkovým poměrům a počtu parkujících / zastavujících vozidel
je ráno ulice velmi težce průjezdná, vozidla jedoucí proti sobě se
musí navzájem pouštět
kvůli této situaci část vozidel nezajíždí přímo před školu, ale otáčí
se už na přilehlých křižovatkách (Pod Krčským lesem, Kukučínova)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
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Ružinovská x Kukučínova
:
·

OVA

·

velká část chodců nevyužívá přechod mezi ulicemi Bernolákova a
Kukučínova a přechází nad ním mezi auty
rozlehlá křižovatka ve které se otáčí vozidla

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

KUKUČÍ
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80% nehod v této lokalitě jsou srážky se zaparkovanými, nebo
odstavenými vozidly
ostatní nehody souvisí s nesprávným otáčením a couváním a
nevěnování se řízení
není zde evidována žádná nehoda s chodci, nebo se zraněním

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
7 dětí
23 dospělých
5 řidičů dalo přednost
4 řidičů nedalo přednost

CHODCI PŘECHÁZÍ MIMO PŘECHOD:
9 dětí
30 dospělých
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1 dětí
5 dospělých
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CHODCI SMĚR ZŠ:
18 dětí
16 dospělých
3 řidičů dalo přednost
0 řidičů nedalo přednost
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

MÍSTO 5 ~ ANALÝZY
zastávka Klárův ústav
:
·

rozlehlá asfaltová plocha před vjezdem do areálu škol Aloyse Klara
neodpovídá významu pěší dopravy

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

·
·

v místě jsou evidovány nehody související především s přechodem,
který je světelně řízen - nedodržení bezpečné vzdálenosti za
vozidlem, nevěnování se řízení
jediná nehoda s chodcem je evidována asi 50m severně od tohoto
přechodu
přímo na vjezdu do areálu je evidována nehoda související s
nesprávným otáčením
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intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
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MÍSTO 1 ~ NÁVRHY
Ružinovská x Vídeňská

VÍD
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SKÁ

NESTAVEBNÍ ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘI PŘECHÁZENÍ
· nový přechod pro chodce navazující na chodník z mechanicky
zpevněného kameniva
· změnšení poloměru při odbočování do ulice Ružinovská - snížení
rychlosti vozidel
· doplnění zpomalovacích polštářů

b
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ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ BRÁNÍCÍ
ROZHLEDŮM V KŘIŽOVATCE
SNÍŽENÍ POLOMĚRU OBLOUKU POMOCÍ DOPRAVNÍHO
STÍNU S DOPLNĚNÝMI ZPOMALOVACÍMI PRAHY Z12 ZNEMOŽNĚNÍ RYCHLÉHO NÁJEZDU DO OBLOUKU
SMĚREM Z CENTRA, ZÁROVEŇ MOŽNOST POJÍŽDĚNÍ
ROZMĚRNÝMI VOZIDLY

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

PROVIZORNÍ CHODNÍK Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO
KAMENIVA

nové vodorovné dopravní značení

DOPLNĚNÍ ZPOMALOVACÍCH POLŠTÁŘŮ

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

DOPRAVNÍ STÍN S BALISETAMI PRO ZAJIŠTĚNÍ
ROZHLEDŮ

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

IP
6

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

IP
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Ružinovská x Vídeňská

VÍ D

MOŽNOST NAPOJENÍ NA SOUČASNOU
HRANU KOMUNIKACE

EŇ

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ BRÁNÍCÍ
ROZHLEDŮM V KŘIŽOVATCE

:
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NÁVRH ZMĚNY KOORDINOVANÉHO
PROJEKTU

SKÁ

NAVÁZÁNÍ NA PROJEKT OPATŘENÍ PRO
PREFERENCI AUTOBUSŮ V ULICI VÍDEŇSKÁ
(DIPRO, 12/2018)

NOVÝ ZVÝŠENÝ PŘECHOD NA ZAČÁTKU ULICE RUŽINOVSKÁ
· doplnění chybějící pěší vazby
· upozornění na vjezd do zóny 30
· pozvolnější nájezd do ulice
· přisvícení přechodu

NOVÝ ZVÝŠENÝ PŘECHOD PRO CHODCE
NAVAZUJÍCÍ NA NOVÝ CHODNÍK
PRODLOUŽENÍ SOUČASNÉHO CHODNÍKU
TAK, ABY NAVAZOVAL NA NOVÝ PŘECHOD,
DOPLNĚNO PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

LEGENDA

OBLAST MEZI ULICEMI VÍDEŇSKÁ A
ŠTÚROVA MOŽNO ŘEŠIT JAKO ZÓNU 30

současná hrana
současné značení
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nové vodorovné dopravní značení
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vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
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rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
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ŠTÚROVA MOŽNO ŘEŠIT JAKO ZÓNU 30

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

IP
6

nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

30

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

30

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

současná / nová poloha kontejneru

IP

6
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

RU
Ž

IN

OV
S

KÁ

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

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 1
stavební řešení se zpomalovacími polštáři

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.1.3

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

MÍSTO 1 + 2 ~ NÁVRHY
Ružinovská x Vídeňská x Pod Krčským lesem
:

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ BRÁNÍCÍ
ROZHLEDŮM V KŘIŽOVATCE

CHODNÍK PŘI SEVERNÍ STRANĚ ULICE RUŽINOVSKÁ
· nové propojení autobusové zastávky Klárův ústav a budovy školy
· chodci se tak mohou vyhnout i přecházení ulice Pod Krčským lesem

VÍD
EŇ
SKÁ

ZÁSAH DO POZEMKU P.Č. 2585/6,
DO POZEMKU SE NEZASÁHNE, POKUD SE REALIZUJE
POUZE CHODNÍK BEZ PARKOVACÍHO PRUHU

VS

nové vodorovné dopravní značení

NO

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

ŽI

nová vozovka - asfalt

RU

ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ, ALE I 3
VZROSTLEJŠÍCH STROMŮ

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

KÁ

VZHLEDEM KE SKLONU SVAHU BUDE NUTNÁ
VÝSTAVBA ZÁRUBNÍ ZÍDKY TÉMĚŘ V CELÉ DÉLCE
CHODNÍKU

LEGENDA

nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

VPR

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

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

POD

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

KRČ

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

SEM

M LE

SKÝ

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 1 + 2
varianta chodníku podél Klárova ústavu

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.1.4

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

VS
KÁ

Ružinovská x Pod Krčským lesem
:

RU
ŽI
NO

NESTAVEBNÍ ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘI PŘECHÁZENÍ
(VARIANTA S PŘECHODEM PRO CHODCE)
· doplnění přechodu pro chodce s dopravními stíny a balisetami
· doplnění prvků pro nevidomé
· snížení délky přecházení a rychlosti vozidel
· zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce
· legalizace 2 parkovacích míst v křižovatce

PRVKY PRO NEVIDOMÉ VYZNAČENÉ NALEPOVACÍMI PÁSY
MEDIALINE, KVŮLI SOUČASNÉ ZVÝŠENÉ OBRUBĚ JE PŘECHOD
BARIÉROVÝ NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE DOPLNĚN O DOPRAVNÍ STÍN S
BALISETAMI - CHODCI NEMUSÍ PŘECHÁZET PŘÍMO MEZI
ZAPARKOVANÝMI AUTY A ZLEPŠÍ SE VZÁJEMNÉ ROZHLEDY

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

KOORDINACE SE ZAVEDENÍM CYKLOOBOUSMĚRKY V ULICI POD
KRČSKÝM LESEM
BALISETY JSOU UMÍSTĚNÉ TAK, ABY BYL UMOŽNĚN PRŮJEZD
NÁKLADNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM

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
S

POD

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

M
SKÝ
KRČ

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

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

záměr:

EM

LES

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
nestavební řešení - varianta s přechodem pro chodce

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2.1

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

VS
KÁ

Ružinovská x Pod Krčským lesem
:

RU
ŽI
NO

NESTAVEBNÍ ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘI PŘECHÁZENÍ
(VARIANTA S MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ)
· doplnění místa pro přecházení s dopravními stíny a balisetami
· snížení délky přecházení a rychlosti vozidel
· zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce
· legalizace 2 parkovacích míst v křižovatce

V KŘIŽOVATCE JE DOPLNĚNO MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ OZNAČENÉ
POMOCÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S BALISETAMI - CHODCI NEMUSÍ
PŘECHÁZET PŘÍMO MEZI ZAPARKOVANÝMI AUTY A ZLEPŠÍ SE
VZÁJEMNÉ ROZHLEDY, TOTO ŘEŠENÍ JE VŠAK POUZE DOČASNÉ A

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

KOORDINACE SE ZAVEDENÍM CYKLOOBOUSMĚRKY V ULICI POD
KRČSKÝM LESEM
BALISETY JSOU UMÍSTĚNÉ TAK, ABY BYL UMOŽNĚN PRŮJEZD
NÁKLADNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM

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
S

POD

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

M
SKÝ
KRČ

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

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

záměr:

EM

LES

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
nestavební řešení - varianta s místem pro přecházení

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2.2

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

IN
OV
SK
Á

Ružinovská x Pod Krčským lesem
:

RU
Ž

NOVÝ PŘECHOD PŘES ULICI POD KRČSKÝM LESEM
· doplnění přechodu pro chodce - podpoření v současnosti často
využívané pěší vazby
· zklidnění křižovatky
· zabránění rychlého nájezdu do ulice Pod Krčským lesem
· legalizace parkovacích míst

MOŽNOST ZŘÍZENÍ NOVÝCH ZÁHONŮ
VYŘEŠENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY
VJEZD DO PŘILEHLÉ NEMOVITOSTI S ODLIŠNÝM
POVRCHEM

LEGENDA

ULICE POD KRČSKÝM LESEM JE NAVRŽENÁ V
REŽIMU CYKLOOBOUSMĚRKY

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
S

současná / nová poloha kontejneru

S
KRČ
POD

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

M
ESE

L
KÝM

CELÁ KŘIŽOVATKA JE ŘEŠENA JAKO ZVÝŠENÁ, DOCHÁZÍ K
VÝRAZNÉ REDUKCI PLOCHY KŘIŽOVATKY A DÍKY TOMU JE
MOŽNÉ ROZŠÍŘIT PLOCHY PRO CHODCE A VYZNAČIT NOVÝ
PŘECHOD
TOUTO ÚPRAVOU BUDE TAKÉ LEGALIZOVÁNO 5 PARKOVACÍCH
STÁNÍ

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

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

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
stavební řešení - zvýšená křižovatka

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2.3

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

Ružinovská x Pod Krčským lesem

VS
KÁ

:

RU
ŽI
NO

V CELÉ KŘIŽOVATCE DOCHÁZÍ K VÝRAZNÉ REDUKCI
PLOCH VOZOVKY A ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ, JE ZDE
TEDY MOŽNO VYZNAČIT NOVÝ PŘECHOD A DOJDE
TAKÉ KE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI PROJÍŽDĚJÍCÍCH
ODBOČUJÍCÍCH VOZIDEL

NOVÝ PŘECHOD PŘES ULICI POD KRČSKÝM LESEM
· doplnění přechodu pro chodce - podpoření v současnosti často
využívané pěší vazby
· zklidnění křižovatky
· zabránění rychlého nájezdu do ulice Pod Krčským lesem
· legalizace parkovacích míst

MOŽNOST ZŘÍZENÍ NOVÝCH ZÁHONŮ
VYŘEŠENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY
VJEZD DO PŘILEHLÉ NEMOVITOSTI S ODLIŠNÝM
POVRCHEM (V TÉTO VARIANTĚ PŘED PŘECHODEM)

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ULICE POD KRČSKÝM LESEM JE NAVRŽENÁ V
REŽIMU CYKLOOBOUSMĚRKY

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
S

EM
LES
KÝM

S
KRČ
POD

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

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

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

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
prověření posunutí přechodu za vjezd

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2.4

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

VS
KÁ

Ružinovská x Pod Krčským lesem
:

RU
ŽI
NO

NOVÝ PŘECHOD PŘES ULICI POD KRČSKÝM LESEM
· doplnění přechodu pro chodce
· zklidnění křižovatky - oproti ostatním variantám s výrazně nižší
účinností, dojde jen k minimálnímu zpomalení vozidel najíždějících
do ulice Pod Krčským lesem
· zachování vjezdu nákladních vozidel s přívěsem z ulice Vídeňská do
ul. Pod Krčským lesem

MOŽNOST ZŘÍZENÍ NOVÝCH ZÁHONŮ
VYŘEŠENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY
VJEZD DO PŘILEHLÉ NEMOVITOSTI S ODLIŠNÝM
POVRCHEM

LEGENDA

ULICE POD KRČSKÝM LESEM JE NAVRŽENÁ V
REŽIMU CYKLOOBOUSMĚRKY

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
S

POD

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

KRČ

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

SEM

M LE

SKÝ

KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENÁ I PRO PRŮJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL
S PŘÍVĚSY ZE SMĚRU OD VÍDEŇSKÉ - Z TOHOTO DŮVODU JE ZDE
NAVRŽEN VELMI VELKÝ POLOMĚR OBLOUKU

objednatel studie:

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

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
prověření možnosti průjezdu nákl. vozidla s přívěsem

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

27 / 11 / 2019
D.2.5

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

předprostor školy
:
ROZŠÍŘENÍ VYHRAZENÝCH STÁNÍ PŘED ŠKOLOU
· doplnění dvou nových vyhrazených míst s časovým omezením
ZŘÍZENÍ VÝHYBEN
· v úseku před školou vyznačeno místo pro vyhýbání vozidel
· vozidla se mohou částečně vyhýbat i naproti kontejnerům a u
vyhrazených stání (v případě že zde nestojí žádné vozidlo)
· výhybna zkoordinována s plánovaným zavedením ZPS

É

RÉ
SE
RV

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

RUŽ
IN

OVS
KÁ

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

V12c
RÉSE

nová vozovka - dlažba
RÉSE

RVÉ

V12c

RVÉ

nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
RÉSER

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

VÉ

Po - Pá
:00
7:00 - 17

IP12

E13

RÉSERVÉ

7:00 - 19:00
VYHRAZENO
PRO ZÁSOBOVÁNÍ
A NÁVŠTĚVNÍKY
ZŠ RUŽINOVSKÁ
MAX. 20 min

ÚSEK ULICE RUŽINOVSKÁ OD UL. ŠRÚTOVA DO UL. POD KRČSKÝM
LESEM FUNGUJE JAKO JEDNOPRUHOVÁ OBOUSMĚRNÁ
KOMUNIKACE, V SOUČASNÉM STAVU VŠAK BEZ VÝHYBEN

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

VYZNAČENÍ VDZ V12c U ULICE JÁNOŠÍKOVA - ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI
VJEZDU VOZIDEL ÚDRŽBY

S

současná / nová poloha kontejneru

V TOMTO ÚSEKU SE DOPLŇUJE VÝHYBNA - ZATÍM VYZNAČENÁ
POMOCÍ VDZ V12c, PŘI ZAVEDENÍ ZPS A DOPLNĚNÍ SDZ MOŽNO
DOPLNIT O SDZ B28 A IP11

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

DOPLNĚNÍ DVOU VYHRAZENÝCH STÁNÍ PŘED ŠKOLOU PLATNÝCH
POUZE V DOBĚ VYUČOVÁNÍ - VŠEDNÍ DNY 7:00 - 17:00, MŮŽE TAKÉ
ČÁSTEČNĚ SLOUŽIT JAKO VÝHYBNA

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

zhotovitel studie:

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

spolupráce:

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz
Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská
OVA

Ružinovská x Kukučínova

KUKUČÍ
N

:
ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ NA PŘECHODECH PRO CHODCE BEZ
STAVEBNÍCH ÚPRAV
· vymezení rozhledů pomocí VDZ a protiparkovacích sloupků - baliset
NOVÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ V ULICI BERNOLÁKOVA
· posun současných kontejnerů
· vymezení rozhledů

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍCH STÍNŮ S BALISETAMI
DLE POTŘEBNÝCH ROZHLEDŮ
ROZHLEDY UMOŽŇUJÍ NA TÉTO STRANĚ
VOZOVKY NAVRHNOUT POUZE 1 LEGÁLNÍ
MÍSTO

LEGENDA

SKÁ

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)
VÉ

ER

RÉ
S

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

NOVÁ POLOHA KONTEJNERŮ URČENA VDZ
NAVAZUJÍCÍ NA DOPRAVNÍ STÍN S BALISETAMI
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
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Ing. Květoslav Syrový , IČO: 76384110
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
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Ing. Petr Kohout
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koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
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OVA

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská
OVA

Ružinovská x Kukučínova

KUKUČÍ
N

:
ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA
· zklidnění křižovatky
· zlepšení pěších vazeb v křižovatce
· legalizace parkování
DOPLNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE V ULICI BERNOLÁKOVA
· stavební úprava nároží
· zajištění rozhledů stavebně + VDZ

CELÁ KŘIŽOVATKA JE ŘEŠENA JAKO ZVÝŠENÁ
NOVÉ POLOHY PŘECHODŮ PRO CHODCE
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH A MOŽNÉ I
DOPLNĚNÍ ZELENĚ
LEGALIZACE PARKOVACÍCH STÁNÍ

LEGENDA

SKÁ

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
S

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

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY A CHODNÍKOVÉ PLOCHY
VYVOLÁ POSUN SLOUPU VO
NOVÝ PŘECHOD V ULICI BERNOLÁKOVA
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POSUN KONTEJNERŮ MIMO ROZHLEDOVÉ
TROJÚHELNÍKY
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tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

OVA

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
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KÁ

VS

NO

ŽI

RU

BERNOLÁK

RUŽINOV

současná hrana
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nový obrubník / hrana
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MÍSTO 4 ~ NÁVRHY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská
OVA

Ružinovská x Kukučínova

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA RUŽINOVSKÁ x KUKUČÍNOVA
· zklidnění křižovatky
· zlepšení pěších vazeb v křižovatce
· legalizace parkování

KUKUČÍ
N

CELÁ KŘIŽOVATKA JE ŘEŠENA JAKO ZVÝŠENÁ

:

DOPLNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE V ULICI BERNOLÁKOVA
· 2 nové přechody v křižovatce Bernolákova x Ružinovská
· stavební úprava nároží
· zajištění rozhledů stavebně + VDZ

NOVÉ POLOHY PŘECHODŮ PRO CHODCE
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH A MOŽNÉ I
DOPLNĚNÍ ZELENĚ
LEGALIZACE PARKOVACÍCH STÁNÍ

LEGENDA

RUŽINOV

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

SKÁ

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

NOVĚ VYMEZENÝ PROSTOR PRO KONTEJNERY

nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

CHODNÍKOVÉ PLOCHY JSOU V OKOLÍ PŘECHODU
VYSAZENÉ DO VOZOVKY (O 1,5 RESP. 1m)

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha

V KŘIŽOVATCE RUŽINOVSKÁ x BERNOLÁKOVA
JSOU NAVRŽENY 2 NOVÉ PŘECHODY

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

ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY A CHODNÍKOVÉ PLOCHY
VYVOLÁ POSUN SLOUPU VO

N
ŽI
RU
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Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
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koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 4
stavební varianta rozšířená o druhý přechod

formát:
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY
zastávka Klárův ústav

SKÁ
EŇ
VÍD

VJEZD JE UŽ OD OBRUBY ZVÝŠEN A PROVEDEN Z
DLÁŽDĚNÉHO POVRCHU

:
VJEZD ZA ZASTÁVKOU KLÁRŮV ÚSTAV JE ŘEŠEN JAKO
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
· zvýšená plocha
· prioritu mají chodci
NOVÝ CHODNÍK V AREÁLU ŠKOLY (SOUKROMÝ POZEMEK)
· doplnění chodníku podél jižní hrany příjezdové cesty - v rámci
výstavby nové budovy školky

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

MÍSTO PŘED BRANOU ŘEŠENO JAKO
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD (PRIORITU MAJÍ CHODCI)

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
S

současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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NOVÝ CHODNÍK V RÁMCI VÝSTAVBY BUDOVY ŠKOLKY
NAVÁZÁNÍ NA PROJEKT OPATŘENÍ PRO PREFERENCI
AUTOBUSŮ V ULICI VÍDEŇSKÁ (DIPRO, 12/2018)

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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