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1. Identifikační údaje

Název:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ a MŠ SANTOŠKA

Místo: MČ Praha 5  - Smíchov

Objednatel: Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 01   Praha 1

Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s r.o.
Mod anská 1387/11
143 00 Praha 4 – Mod any
IČO 485 92 722

Koordinátor projektu:                    Pražské matky
Muchova 13
160 00   Praha 6
www.prazskematky.cz

Číslo zakázky: 044 – 17 – 11

Datum: 11/2017

Obrázek 1: P ehledná mapa - umístění školy
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2. PODKLADY

K vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

• mapový podklad ČÚZK (zdroj © cuzk.cz), katastrální mapa
• mapový podklad ČÚZK (zdroj © cuzk.cz), ortofotomapa
• mapový podklad (zdroj © 2017 IPR Praha, © 2017 ČÚZK)
• vlastní fotodokumentace
• orientační polohy průběhu inženýrských sítí (zdroj © 2017 IPR Praha)
• průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ
• průzkum stávajícího dopravního značení
• místní šet ení – dopravní průzkum
• koordinace (dostupné související p ipravované záměry)
• další jednání během zpracování studie

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM

V průběhu prací na projektové dokumentaci proběhla následující jednání:

1. schůze: 30.3.2017 – úvodní setkání, p edstavení projektu BCŠ

2. schůze: 1.6.2017 – prezentace žáků ZŠ  s výsledky dotazníkového šet ení, výběr problémových

lokalit k ešení, p edání podkladů projektantovi

Dne 19.6.2017 proběhl dopravní průzkum ve vybraných problémových lokalitách v okolí školy.

Průzkumu se zúčastnilo cca 21 dětí ze ZŠ Santoška. Průzkum byl zamě en zejména na sledování

intenzit dopravy a chodců na p echodech a chování jednotlivých účastníku dopravy v okolí p echodů.

Výsledky průzkumu prokázaly tvrzení rodičů a žáků z dotazníkového šet ení. Na základě průzkumu

byla navržena opat ení pro zlepšení dopravní situace v okolí školy.

3. schůze: 5.10.2017 – prezentace grafické části dopravní studie na ZŠ a MŠ Santošce

Pracovní skupina po projednání jednotlivých variant zvolila jako nejvhodn jší

variantu č.4.

4. O PROJEKTU

Program Bezpečné cesty do školy probíhá pod záštitou organizace Pražské matky a za podpory

hlavního města Prahy. Cílem programu je nejen zvýšení bezpečnosti dětí p i jejich cestách do škol, ale

v podstatě také zatraktivnění prost edí v okolí školy takovým způsobem, aby se v něm děti cítili

p íjemně. Dalším velmi podstatným cílem je podpora využití jiného způsobu dopravy do školy než

autem, a to ať pěšky, ve ejnou dopravou, na koloběžce či na kole.

Projekt Bezpečné cesty do školy – MŠ a ZŠ Santoška probíhal nejprve v režii dětí, rodičů a pedagogů.

Děti i rodiče vyplnili dotazníkové formulá e a zakreslili do mapek své cesty včetně míst, na kterých se

necítili bezpečně. Děti poté společně s pedagogy výsledky zpracovali a vytvo ili p ehlednou mapku

a seznam kritických míst. Na základě těchto výsledků poté proběhl monitoring kritických míst,

na kterém se podílely i žáci 9. t íd.

Obrázek 2: Žáci 9. t ídy p i monitoringu

Výsledky monitoringu byly jedním z hlavních podkladů pro zpracování dopravní studie, která má za cíl

návrh opat ení ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy.
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5. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Základní a mate ská škola Santoška se nachází na pražském Smíchově (Praha 5), konkrétně

na rohu ulic U Santošky a Na B ezince. Pomyslné hranice nejbližšího okolí školy, které bylo v rámci

studie ešeno, tvo í oblast Malvazinek (ulice Peroutkova), ulice Radlická a Plzeňská. Nedaleko,

v docházkové vzdálenosti, najdeme autobusové nádraží Na Knížecí, obchodní centrum Nový Smíchov

a stanici tramvají a metra Anděl. Spojení MHD do těchto cílů p edstavuje autobusová linka 137, která

má konečnou právě Na Knížecí. Druhým směrem se touto linkou dá dostat do Jinonic.

Obrázek 3: Širší vztahy

Vstup do školy je v současnosti z ulice U Santošky. Tato ulice tvo í společně s ulicemi Peroutkova,

Na Václavce a Ostrovského jedno z hlavních propojení mezi oblastmi Butovice, Jinonice, Stodůlky

a centrem Prahy. Z toho je patrné, že se zde vyskytuje poměrně hustý provoz, zejména p i ranní

a odpolední dopravní špičce.

V blízkosti školy se nachází autobusová zastávka Santoška, kterou děti často využívají ke svým

cestám do i ze školy. Nad školou je p es ulici U Santošky umístěn světelně signalizovaný p echod pro

chodce, aby se děti i dospělí mohli bezpečně dostat od zastávky (p es ulici naproti škole) ke vchodu

do školy. Pod školou se nachází k ižovatka ulic Bieblova, Ne B ezince a U Santošky. P echod p es

hlavní komunikace je zde ešen jako dělený pomocí dopravního značení a betonových city bloků.

Hlavní komunikace U Santošky je v horní části (úsek p ed školou) dvoupruhová s autobusovou

zastávkou v jízdním pruhu s možností objíždění. Ve spodní části začíná za děleným p echodem

vyhrazený jízdní pruh pro BUS, TAXI a cyklisty. Zde je tedy komunikace ešená jako t í pruhová až

do k ižovatky s ulicemi Ostrovského a Na Zatlance. Vyhrazený jízdní pruh je zde p erušen a znovu

pokračuje v navazující ulici Ostrovského.

V blízkosti školy se dále nacházejí parky Santoška, Mrázovka a sady Na Skalce. Nutno poznamenat,

že v ulici Na Skalce je umístěno Kontaktní centrum Sananim, které soust eďuje drogově závislé osoby

v blízkosti školy.

6. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PR ZKUMU

Všichni žáci i jejich rodiče dostali ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 dotazníky k vyplnění.

Do mapky zakreslili svojí cestu do školy, poté vznikly t ídní mapky a nakonec velká celoškolní mapa

(obr. 3).

Obrázek 4: Celoškolní mapa

Na začátku června 2017 proběhla žákovská prezentace výsledků průzkumu.

Z výsledků průzkumu se ukázalo, že se 29 % dětí necítí p i své cestě do školy bezpečně. Důvodem

byly zejména nebezpečné p echody pro chodce, silný provoz, ale i p ítomnost podez elých osob

v okolních parcích. Podobně odpovídali i rodiče dětí, z nichž si ¼ také nemyslí, že by byla cesta

do školy pro jejich dítě bezpečná. Důvody byly v podstatě totožné.

Děti dále poukázaly na chybějící ukládací prostory na kola či koloběžky, absenci vchodu do školy

z ulice Na B ezince a možnosti využívat školní dvůr p ed vyučováním. Tyto podněty od dětí dopravní

studie ne eší, jedná se však o problémy, které může vy ešit vedení školy.
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Na grafech, které vytvo ili žáci ve své prezentaci, je vidět procentuální zastoupení různých druhů

dopravy dětí do školy a ze školy. Z grafů je nap íklad velmi dob e patrné, že využití možnosti cesty

na kole či koloběžce je opravdu velmi malé. Tím, že by se z ídil p íst ešek nebo místo pro uložení kol

a koloběžek, by mohlo dojít k zvýšení atraktivity jejich využití.

Obrázek 5: Způsob dopravy dětí do školy (zdroj: prezentace od žáků)

Obrázek 6: Způsob dopravy dětí ze školy (zdroj: prezentace od žáků)

Na základě vyhodnocení dotazníkového průzkumu byla vytvo ena p ehledná mapa, ve které jsou tato

místa zakreslena a okomentována. Jako nejvíce kritická místa byla vyhodnocena následující místa:

• Světelně ízený p echod nad školou a jeho okolí

• K ižovatka ulic U Santošky, Na B ezince a Bieblova

• K ižovatka ulic U Santošky, Na Zatlance a Ostrovského

• K ižovatka ulic U Santošky a U Nikolajky

• Oblast Malvazinky

Na těchto vybraných místech následně probíhal monitoring, na kterém se opět podíleli žáci základní

školy Santoška.

Obrázek 7: Ukázka mapy s kritickými místy
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7. MONITORING

Monitoring, tedy dopravní průzkum, proběhl 19. 6. 2017 na pěti vytipovaných místech v okolí školy.

Cílem monitoringu bylo zejména ově ení problémů popisovaných v dotaznících. Průzkum probíhal

ve dvou fázích – ráno a odpoledne. Ranní průzkum probíhal od 7:15 do 8:15, což je doba, kdy se

kolem školy vyskytuje nejvíce dětí pohromadě p i cestě do školy. Odpolední průzkum proběhl od 12:30

do 13:30. V tomto časovém rozmezí končilo vyučování pro většinu žáků.

Dopravní průzkum prováděli pod pedagogickým dozorem žáci 9. t ídy základní školy Santoška.

Na zvolených místech vyplňovali do formulá ů nap íklad intenzity chodců na p echodech pro chodce,

intenzity vozidel, ale také t eba parkování na nevhodných místech. Výsledky monitoringu jsou

zpracovány v p ílohách C.1 - C.5.

Obrázek 8: Žáci provádějící dopravní průzkum – oblast 2

Obrázek 9: Žáci provádějící dopravní průzkum - oblast 3

Obrázek 10: Žáci provádějící dopravní průzkum - zápis do formulá ů

Obrázek 11: Žáci provádějící dopravní průzkum - oblast 2 odpoledne
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8. ANALÝZA A NAVRŽENÁ OPAT ENÍ

Výsledky dopravního průzkumu byly zpracovány pro jednotlivé oblasti zvlášť. Navržená opat ení, která

mají zvýšit bezpečnost a p ehlednost ve vybraných místech, však byla zpracovávána víceméně jako

souhrnné ešení celé oblasti. Výsledkem jsou 4 varianty ešení daného území. Grafické ešení variant

je zpracováno v p ílohách D.1 – D.4.

8.1. Oblast 1 – Přechod nad školou

První sledovanou oblastí byl světelně ízený p echod p es ulici U Santošky umístěný nad školou a jeho

okolí.

Stávající problémy:

• Na p echodu je nastaven krátký signál ZELENÁ pro chodce – v současnosti pouze 5 vte in.

Vzhledem k častému p echázení větších skupin dětí (ráno do školy, odpoledne školní

družina,…) je tato doba signálu ZELENÁ nedostatečná.

• Velká intenzita vozidel, včetně autobusů MHD

• Rodiče vezoucí děti do školy často parkují u kraje vozovky a hlavně v prostoru vjezdu do parku

Santoška, čímž ohrožují nejen okolní vozidla, ale p edevším své děti.

Obrázek 12: Světelně ízený p echod nad školou

Obrázek 13: Vjezd do parku Santoška

Navrhované ešení:

Tato oblast je shodná pro všechny varianty

• Podat žádost o prodloužení signálu ZELENÁ pro chodce.

• Velká intenzita vozidel by se výhledově mohla v celé ešené oblasti snížit po dokončení stavby

Radlické radiály.

• Z ízení nových podélných stání typu K+R (1 stání na každé straně ulice) na úkor stávajících

dopravních stínů v ulici Na Václavce. Tato místa by sloužila rodičům pro vysazení či vyzvednutí

dětí.

• Umístění zahrazovacích sloupků ve vjezdu do parku Santoška. Tímto opat ením bude

zabráněno nevhodnému parkování a otáčení vozidel. Pro zachování možnosti vjezdu do parku

(nap . pro úklidové či záchranné služby) by byl jeden sloupek sklápěcí či výsuvný.

• P esun svislé dopravní značky E13 včetně sloupku a nahrazení stávající SDZ B1 (Zákaz vjezdu

všech vozidel) za B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel).
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8.2.  Oblast 2+6 – Křižovatka Na Březince, U Santošky a Bieblova

Druhou sledovanou oblastí byla k ižovatka pod školou. V rámci této oblasti byla také sledována

autobusová zastávka Santoška ve směru Jinonice. V průběhu ranního průzkumu byl u děleného

p echodu p es ulici U Santošky p ítomen policista, který zastavoval vozidla a umožňoval tak chodcům

bezpečné p echázení.

Stávající problémy:

• P echody v této k ižovatce jsou velmi dlouhé a nevyhovují tak z hlediska bezpečnosti normě

ČSN 73 6110. Také u nich chybí některé bezbariérové prvky.

• Nevhodně a nebezpečně parkující vozidla p ímo na p echodu na začátku ulice Na B ezince.

• idiči p edjíždí autobus v zastávce Santoška (ve směru U Waltrovky/Jinonice) p es plnou čáru.

Zpátky p ed autobus se adí těsně p ed p echodem. Ohrožují tak nejen protijedoucí vozidla, ale

také chodce na p echodu p es ulici U Santošky.

Obrázek 14: Dlouhý p echod v ulici Bieblova

Obrázek 15: Oblast 2 - celkový pohled

Obrázek 16: Dohled policie na p echodu p es ulici U Santošky
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Navržená opat ení:

Společná pro všechny varianty

• Zkrácení p echodu v ulici Na B ezince vysazením chodníkových ploch, doplnění o chybějící

bezbariérové prvky a současně návrh zvýšené plochy p echodu.

• P isvětlení p echodu p es ulici U Santošky

• Obnova a doplnění vodorovného dopravního značení

Ostatní navržená opat ení budou popsána dále v rámci porovnání variant.

8.3. Oblast 3 – Křižovatka Ostrovského, U Santošky, Na Zatlance

T etí sledovanou oblastí byla k ižovatka ulic Ostrovského, U Santošky a Na Zatlance, včetně p ilehlého

p echodu p es ulici U Santošky.

Stávající problémy:

• Stávající p echody jsou dlouhé a neodpovídají z bezpečnostního hlediska normě ČSN 73 6110.

Chybí u nich i některé bezbariérové prvky.

• P echod p es ulici U Santošky je nedělený a vede p es 3 jízdní pruhy. Na základě

výsledků dopravního průzkumu bylo zjištěno, že je stávající p echod nevyužívaný z důvodu

nevhodné polohy a bezpečnosti související s nedáním p ednosti.

• Chodci často p echázejí p es ulice U Santošky a Ostrovského mimo p echody v blízkosti

k ižovatky.

• Nebezpečným místem zejména pro vozidla a MHD je samotný prostor k ižovatky, ve které je

p erušen vyhrazený jízdní pruh. Auta zde mají pouštět autobus, který si pot ebuje nadjet

do směrového oblouku s malým poloměrem. P ednost vozů MHD zde není dostatečně

zdůrazněn. V k ižovatce navíc současně dochází k odbočování vozidel do ulice Na Zatlance.

Naprosto nevhodně je zde také umístěn vjezd/výjezd p ilehlého parkoviště.

Obrázek 17: Nedělený p echod p es 3 pruhy

Obrázek 18: Nevhodně umístěný výjezd z parkoviště v k ižovatce
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Obrázek 19: Dlouhý p echod p es ulici Ostrovského

Navržená opat ení:

Společná pro všechny varianty:

• Zkrácení p echodů p es ulice Na Zatlance a Ostrovského vysazením chodníkových ploch,

včetně doplnění bezbariérových prvků p echodu.

• Výjezd z parkoviště bude výhledově zrušen a plocha pro parkování bude nahrazena novou

obytnou zástavbou rezidence Na Zatlance. Toto nároží tedy bude nutno koordinovat se

zhotovitelem dokumentace projektu Rezidence Na Zatlance, kterým je CENTRAL GROUP.

Ostatní navržená opat ení budou popsána dále v rámci porovnání variant.

8.4. Oblast 4 – Křižovatka U Nikolajky a U Santošky

Čtvrtou sledovanou oblastí byla k ižovatka ulic U Santošky a U Nikolajky a nejbližší okolí.

Stávající problémy:

• Stávající p echody jsou dlouhé a neodpovídají z bezpečnostního hlediska normě ČSN 73 6110.

Chybí u nich i některé bezbariérové prvky.

• Zkrácení p echodů je zde provedeno pomocí dopravních stínů a baliset. Často dochází

nap íklad k parkování motocyklů nebo umístění kontejnerů na ploše dopravního stínu. P es

takové p ekážky pak nejsou dodrženy rozhledové poměry.

• P echázení chodců mimo p echody p es ulici U Santošky

Obrázek 20: Dlouhý p echod s dopravními stíny

Obrázek 21: Nevhodně parkující skútr na dopravním stínu
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Navržená opat ení:

Tato oblast je témě  shodná pro všechny varianty.

• Zkrácení p echodů vysazením chodníkových ploch, včetně doplnění bezbariérových prvků

p echodu. Vysazení chodníkových ploch respektuje současné dopravní stíny. Jedná se tak

o p evedení záměru do stavební podoby.

• P echod p es ulici U Santošky navržen není. Pěší vazby zde nejsou p íliš silné. U dvou variant

by umístění bylo teoreticky možné. U druhých dvou, které počítají se zachováním vyhrazeného

jízdního pruhu, by umístění p echodu možné nebylo. Pracovní skupina navíc na závěrečné

schůzi vybrala jako nejvhodnější variantu 4, která je právě jednou z variant, které mají

vyhrazený jízdní pruh zachovat.

• V jedné z variant je navrženo umístění stojanů na kola v severozápadním nároží této k ižovatky.

8.5. Oblast 5 – Malvazinky

Pátou a závěrečnou sledovanou oblastí byla celá oblast Malvazinek, zejména p echody a pohyby

chodců mimo ně.

Stávající problémy:

• Stávající p echod p es ulici Peroutkova je dlouhý a neodpovídá z bezpečnostního hlediska

normě ČSN 73 6110. U tohoto p echodu, ale i u ostatních p echodů v této lokalitě chybí

i některé bezbariérové prvky.

• Současný stav p íliš nerespektuje existující pěší vazby. P echody jsou často nevhodně

umístěné nebo úplně chybí.

• Cela oblast této velké k ižovatky je velmi nep ehledná a neuspo ádaná

Obrázek 22: Dlouhý nedělený p echod p es ulici Peroutkova

Obrázek 23: Oblast 5 - Malvazinky

Navržené opat ení:

Tato lokalita byla ešena formou studie firmou Atelier PROMIKA, s.r.o. Studii jsme viděli a byli jsme

požádáni o její prozatímní nezve ejňování. S ešením v podstatě souhlasíme, jen bychom doporučili

p esun p echodu v ulici U Šalamounky, který ve studii zůstal ve stávající poloze, směrem k Albertu.

Důvod je patrný z výsledků monitoringu, kde se ukázalo, že p echod využije jen zhruba ¼ chodců.
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8.6. Charakteristické znaky a řešení jednotlivých variant:

Varianta 1

Ve variantě 1 je ulice U Santošky ešena jakou dvoupruhová s vyhrazeným jízdním pruhem pro cyklisty

ve stoupání. Tento vyhrazený pruh pro cyklisty by dále mohl pokračovat i v ulici Na Václavce až

na Malvazinky. Došlo zde však ke zrušení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy směrem

Na Knížecí. V oblasti 2 je navrženo zkrácení p echodu p es ulici U Santošky vytažením chodníkových

ploch. Dále je zde navržena autobusová zastávka Santoška v zálivu. V oblasti 3 je p echod p es ulici

U Santošky ponechán v současné poloze, ale je zkrácen také vysazením chodníkových ploch.

Varianta 2

Ve variantě 2 je v podstatě zachován stejný dopravní režim jako v stávajícím stavu. Vyhrazený jízdní

pruh v ulici U Santošky je ponechán a začíná za p echodem pod školou. Zmíněný p echod je ešený

jako dělený, tentokrát však se stavebním dělícím ostrůvkem, který je protažen v podobě dělícího pásu

severně až do úrovně zastávky Santoška. Tím vytvá í tzv. zátkovou zastávku, ve které není možnost

autobus p edjíždět. V oblasti 3 je u p echodu p es ulici U Santošky vložen také stavební dělící

ostrůvek. P echod je zde stejně jako ve variantě 1 ponechán ve stávají poloze. Umístěním dělícího

ostrůvku dochází k ukončení vyhrazeného jízdního pruhu, což je však v tomto místě výhodné, protože

se tím zároveň zamezí azení vozidel a autobusu do jednoho pruhu v prostoru k ižovatky. Nově dále

v oblasti 3 vznikají dvě podélná stání pro účely zásobování.

Varianta 3

Varianta 3 je velmi podobná variantě 1, jen zde není navržen jízdní pruh pro cyklisty ve stoupání. Tato

varianta je pravděpodobně finančně nejnáročnější, protože dochází k vytažení chodníkových ploch

nejen v oblasti p echodů, ale také p ímo p ed školou a v severozápadní části ulice U Santošky (p ed

vysokou školou). V ešení p echodů p es ulici U Santošky se varianty 1 a 3 shodují.

Varianta 4

Varianta 4 je podobná variantě 2. Vyhrazený jízdní pruh je zde také zachován, ale začíná až

v k ižovatce ulic U Santošky a U Nikolajky. V oblasti 2 je p echod p es ulici U Santošky rozdělen

stavebním dělícím ostrůvkem. Mezi oblastí 2 a 4 je upraven pruh pro objíždění autobusu v zastávce

na západní straně a nově navržené podélné parkování na východní straně ulice U Santošky. V úrovni

oblasti 4 začíná vyhrazený jízdní pruh pro BUS a TAXI, který je oproti stávajícímu uspo ádání veden

v levém jízdním pruhu. Změna oproti variantě 2 je také v oblasti 3, kde je stávající p echod u vysoké

školy p esunut na sever, blíže ke k ižovatce ulic U Santošky, Ostrovského a Na Zatlance. P echod je

zde ešen jako dělený se stavebním dělícím ostrůvkem. P edností tohoto p echodu je možnost

pro chodce p ejít nejprve bezpečně p es jeden jízdní pruh, zastavit se a poté bezpečně p ejít p es

druhý jízdní pruh. Není tedy nutné čekat, až zastaví auta v obou jízdních směrech. Obzvláště

v blízkosti škol je toto velmi vhodné a bezpečné ešení. Vyhrazený jízdní pruh končí p ed tímto

p echodem, čímž je opět vhodně odstraněno azení vozidel a autobusu do jednoho pruhu v k ižovatce.

Tato varianta byla pracovní skupinou vybrána jako nejvhodnější.
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9. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLAD

V tabulkách pod textem jsou uvedeny orientační propočty nákladů (bez DPH a bez nákladů

na zhotovení projektové dokumentace). Místo 5, vybrané jako jedno z kritických míst, odhadnuté není,

protože nejsme zhotovitelem studie na tuto lokalitu.

10. ZÁV RY A DOPORUČENÍ

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy – ZŠ a MŠ Santoška vznikala postupně od zadání

dotazníkového průzkumu dětem a rodičům, p es výběr kritických míst na základě výsledků průzkumu

a jejich monitorování (prováděli žáci 9. t ídy ZŠ) až po samotný návrh dopravního ešení.

Vytipovaná kritická místa ešená v dopravní studii byla:

• Světelně ízený p echod nad školou a jeho okolí

• K ižovatka ulic U Santošky, Na B ezince a Bieblova

• K ižovatka ulic U Santošky, Na Zatlance a Ostrovského

• K ižovatka ulic U Santošky a U Nikolajky

• Oblast Malvazinky

Vznikly 4 varianty ešení těchto míst jakožto celku, tedy spíše ešení liniové. Některá navržená opat ení

však byla pro všechny varianty shodná.

Pracovní skupina na záv rečné sch zi vybrala jako nejvhodn jší variantu č. 4.

Některé problémy zmíněné ve shrnutí dotazníkového průzkumu nebyly v dopravní studii ešeny. Jedná

se p edevším o:

• úpravu zeleně v okolních parcích (Santoška, Na Skalce, Mrázovka, parčík u zámečku v ulici

U Nikolajky, ulice Na Věnečku)

• chybějící/nefunkční ve ejné osvětlení (u zámečku v ulici U Nikolajky, ulice Na Věnečku)

• pohyb drogově závislých osob v okolí školy (KC Sananim v ulici Na Skalce)

Tyto problémy by měly smě ovat na MČ Praha 5.

Dle p ipomínek vznesených na schůzi pracovní skupiny by dále bylo možné z ídit p echody v oblasti 3

a 4 na zvýšených plochách. Takové ešení by však bylo nutno detailně projednat se zástupci PČR.

Varianta vybraná na schůzi pracovní skupiny byla p edběžně projednána a konzultována se zástupci

odboru dopravy MČ P5 a PČR, ale také se zástupci Ropidu.
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11. LITERATURA

• Zákon 361/2000 Sb., ve znění pozdějších p edpisů

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb

• ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

• ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní 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 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

• Výsledky dotazníkového průzkumu – p ehledná mapka a prezentace
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12. VYJÁD ENÍ ČLEN  PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina na ZŠ a MŠ U Santošky  - Prezentace návrhu dopravní studie

5. 10. 2017

Pracovní skupině byl společností DIPRO, spol. s r. o. p edstaven návrh dopravní studie ve 4

variantách.

Místo č. 1: P echod nad školou, ul. U Santošky

- návrh:
- nevhodné parkování vozidel p ed kostelem bude ešeno zahrazovacími sloupky
- vytvo ení dopravních stínů a K+R v ul. Na Václavce
- úprava světelné signalizace ve prospěch chodců
- p isvětlení p echodu
- p ipomínky členů pracovní skupiny:
- požadavek na delší dopravní stín ve směru do kopce (PČR)
- členové pracovní skupiny jinak nemají námitek (vznesen požadavek zástupce rodičů posunout

světla pro auta za zatáčku – pracovní skupina se na něm neshodla)

Místo č. 2: P echody pod školou v ul. U Santošky a v ul. Na B ezince

- návrh:
- zkrácení p echodu v ul. U Santošky dělicím ostrůvkem, p íp. zkrácení rozší ením chodníkových

ploch (v závislosti na variantách 1 – 4)
- rozší ená nároží chodníkových ploch, zvýšený p echod v ul. Na B ezince
- p ipomínky:
- proběhla debata, zda up ednostnit dělicí ostrůvky či zkrácené p echody rozší ením

chodníkových ploch (závěr viz níže)

Místo č. 3: K ižovatka ul. U Santošky, Ostrovského a Na Zatlance

- návrh:
- posunutí p echodu pro chodce v ulici U Santošky blíže ke k ižovatce a jeho zkrácení dělicím

ostrůvkem, p íp. zkrácení p echodu rozší ením chodníkových ploch (v závislosti na variantách 1
– 4)

- vysazené chodníkové plochy v ul. Ostrovského a Na Zatlance
- p ipomínky:
- IPR navrhuje zvýšené plochy v bočních ulicích – zástupce PČR a OD Praha 5 jsou proti

Místo č. 4: K ižovatka ul. U Santošky a U Nikolajky

- návrh:
- z ízení parkovacích míst v místě, kde parkovala auta na chodníku (ul. U Santošky)
- vysazené chodníkové plochy v ul. U Nikolajky
- p ipomínky:
- shodné (viz výše – dělicí ostrůvek x zkrácení p echodu rozší ením chodníkových ploch)
- IPR požaduje v k ižovatce p echod p es ul. U Santošky (jinak je vzdálenost mezi p echody p es

tuto hlavní ulici 186 m)

Místo č. 5: Autobusová zastávka Malvazinky a okolí

- eší atelier PROMIKA, DIPRO je s nimi v kontaktu a s jejich návrhem souhlasí, navrhuje pouze
posunout navržený p echod pro chodce v ulici U Šalamounky blíže samoobsluze Albert

Vyjád ení člen  pracovní skupiny:

Pražské matky – p iklánějí se k variantě 4 návrhu, na p echodech preferují dělicí ostrůvky z důvodů

zajištění bezpečnosti dětí p i p echázení (velký provoz, 3 jízdní pruhy)

IPR –preferuje rozší ené chodníkové plochy a zkrácené p echody p ed dělicími ostrůvky na

p echodech (p i celkové rekonstrukci ulice v budoucnu se k takovému ešení p istoupí), navrhuje ešit

p echody na všech bočních ulicích formou zvýšených ploch – bude uvedeno v textové části studie

jako možnost

Ropid – preferuje variantu 4 návrhu

dále navrhuje:

- vyhrazený jízdní pruh bez jízdních kol (protože není vpravo)

- vyhrazený jízdní pruh bez časového omezení

- pravou čáru podél vyhrazeného jízdní pruhu vyznačit standardně - V2b (3,0/1,5/0,25)

- „ve ejný“ jízdní pruh jako průběžný (srozumitelné vedení)

- IP20a jen za k ižovatkou U Nikolajky (co nejblíže za k ižovatkou)

PČR (kpt. Pavelka) – požaduje prodloužit dopravní stín v ul. Na Václavce a redukovat počet stání typu

K+R na 1+1

Záv r:

Pracovní skupina se p iklání k Variant  4 návrhu a v tšina člen  je pro d licí ostr vky na

p echodech.

Zapsala Petra Syrová
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