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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
NÁZEV AKCE: Bezpečné cesty do školy 2015 

Dopravní studie FZŠ Táborská, Praha 4 
 
POŘIZOVATEL:  FZŠ Táborská 

   Táborská 421/45 
   140 00, Praha 4 

 
OBJEDNATEL:  Pražské matky, o.s. 

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
IČ: 45246220, zast. Jarmila Johnová, tel. 721 761 474 
jarmila.johnova@prazskematky.cz 
 

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

    IČ: 76384110, syrovy.k@gmail.com, tel. 731 701 027 
 
STUPEŇ PD:   studie 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ: listopad 2015 
 
MÍSTO AKCE:  Praha 4, ul. Táborská a okolí 
 

 
Obr 1: Praha 4 – okolí ul. Táborská (mapa: „© Přispěvatelé OpenStreetMap“.) 
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2. PODKLADY 
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

•  polohopis a výškopis zájmového území, ortofoto (IPR) 

•  orientační polohy inženýrských sítí (IPR) 

•  územní plán územního celku hl. m. Prahy (IPR) 

•  analýzy k územní studii Táborská (IPR 2015) 

•  údaje o dopravní nehodovosti (http://pcr.jdvm.cz) 

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

•  údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí - ČÚZK 

•  průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ 

•  vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace 

•  koordinace (dostupné související připravované záměry) 

•  dopravní průzkum  

•  další jednání během zpracování studie 

 
 

 
Obr 2: Dopravní průzkum na dětmi vybraných místech  23. 9. 2015 
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3. JEDNÁNÍ 
 

Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 

1. schůzka   vstupní setkání 

2. schůzka: 17. 6. 2015 - předání podkladů a seznámení s výsledky dotazníkové 

šetření, upřesnění postupu prací 

3. schůzka  26. 10. 2015, projednání návrhů (koncept dopravní studie) 

Dne 23. 9. 2015 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí FZŠ Táborská. 

V rámci průzkumy byly sledovány jednak intenzity jednotlivých druhů dopravy, ale také 

chování jednotlivých účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné přecházení apod.). 

Výsledky byly použity v rámci analytických situací, dále při projednávání a v neposední řadě 

tato data slouží jako odůvodnění pro návrhy. 

 

Předání studie:  20. 11. 2015 

 

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

 

4. ÚVOD 
 
Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách 

do školy, podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, 

zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem 

na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, 

které byly získány na zhruba třiceti pražských školách. 

 
Školní pracovní skupina (d ěti, rodi če a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila 

je o vlastní pr ůzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam 

nebezpečných míst, v četně jejich popisu . Výstupy sloužily jako jeden z podkladů 

pro zpracovatele této dopravní studie.  

 

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé přináší 

i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní 

výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. Výsledky mapování lze 

rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené 

na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování 

do školy. 
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5. CÍLE A NÁPL Ň DOPRAVNÍ STUDIE 
 

Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa na cestách do 

školy a ze školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, 

technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo 

jejich kombinaci.  

Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je 

v grafické rovině, což pak dále poslouží jako odborný podklad pro další jednání a 

pro zpracování podrobné projektové dokumentace. 

Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou 

především reakcí na stav v době zpracování (podzim 2015), takže v případě jakýchkoliv 

změn v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto 

skutečnosti reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny resp. upraveny 

nebo některé navržené prvky ze záměru vypuštěny. 

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ, svému zřizovateli, která pak na základě 

vlastnictví či správy provede odpovídající opatření buď sama, anebo ve spolupráci s MHMP 

(odbor Rozvoje a financování dopravy), potažmo přímo TSK, jako jeho příspěvkovou 

organizací. 
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6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 
 

Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly třídní mapy a žáci z pracovní 

skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a pro školní plán 

mobility. Mapování proběhlo v dubnu 2015. Návratnost dotazníků byla pouze 67% (214 

dotazníků).  

 

Četnost „nebezpe čných“ míst v blízkém okolí FZŠ Táborská z dotazníku  
1. Přechod před školou – oblast – 96x 
2. Přechod Sezimova/Táborská – 68x 
3. Přechody v oblasti ul. Petra Rezka – 34x 
4. Náměstí Bratří Synků – 33x 
5. Podchod ul. 5. Května – 23x  
6. Ul. Na Květnici – schody + Pod Vilami – 22x 
7. Tram. zastávka a křižovatka Palouček – 15x 
8. Přechod Křesomyslova/park Fidlovačka – 10x 
9. Přechody u křižovatky Nuselská/Táborská – 10x 
10. Boleslavova – přechod směrem ke škole – 7x 
11. Ul. Táborská – přechod u býv. Hydroprojektu – 5x 
12. Svatoslavova - přechod – 5x 

 

Obr 3: Takto si děti představují cesty do školy. Jedná se o abstraktní situaci avšak s reálnými 
dopravními prostředky. Převažují koloběžky a kola. 
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7. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST 
 

Okamžité intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou uvedeny přímo 

v analytických přílohách ke každému místu.  

Použity byly i současné intenzity sledované na síti (TSK / IPR), avšak jen jako orientační. Ul. 

Táborská již dlouhodobě slouží jako objízdná trasa a v definitivní podobě má být městskou 

třídou s nižšími intenzitami tranzitní dopravy a naopak s větším počtem dopravy cílové. 

Přímo před školou se pohybují intenzity automobilové dopravy v rozmezí ca 11 – 12 tis. 

vozidel / 24 hodin v obou směrech dohromady (přibližně ½ pro každý směr, tj. 5,5 – 6 tis.).  

 

 

Obr 4: převzaté intenzity z analytických podkladů IPR 

 

Nehodovost od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2015 

Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích (podklad 

http://pcr.jdvm.cz 2015). 



Bezpečné cesty do školy 2015 
FZŠ Táborská, Praha 4 

 

 

 - 10 - Ing. Květoslav Syrový 
11 / 2015 

 

8. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 

8.1. Obecně 

Cca 2/3 dětí se buď v doprovodu rodičů či sama dopravuje do školy pouze pěšky, skoro 

třetina pak veřejnou dopravou a pak pěšky, na kole a prostřednictvím automobilu se 

dopravují děti, co odevzdaly dotazníky pouze v řádu procent. Nízká četnost dopravy 

automobilem je dána především hustě obydlenou oblastí a blízkostí školy ke zdrojům cest.  

Všechny komunikace v okolí školy jsou vybaveny a přizpůsobeny provozu motorových 

vozidel a pěšímu provozu. Nechybí chodníky, avšak mnohdy lze sledovat absenci opatření 

pro bezpečné přecházení. Cyklistická infrastruktura se zde kromě ul. Vršovická v podstatě 

nenachází. Zklidněné místní obslužné komunikace zde sledovat taktéž nelze. Parkování je 

maximalizováno, mnohdy se parkuje přímo před přechodem v rozporu s obecnou úpravou 

silničního zákona. 

 

8.2 Automobilová doprava 

Automobilem s rodiči do školy dle průzkumu cestuje minimum dětí. Hrozbou jsou spíše 

vozidla projíždějící. Největším problémem je intenzivní automobilová doprava v přilehlých 

sběrných komunikacích, které současně slouží jako zajímavé propojky a zkratky přes Prahu 

4. Jedná se o trasy ul. Nuselská – Bělehradská, ul. Vršovická – Křesomyslova – Sekaninova. 

Samotná ul. Táborská pak propojuje Pankrác, Vinohrady a Vršovice a mnohdy slouží jako 

napáječ magistrály. Z tohoto důvodu lze sledovat vysoké intenzity ve směru ul. Sezimova – 

Táborská. Ul. Petra Rezka pak slouží jako propojka Pankráce a Výtoně. Taktéž ulicí 

Svatoslavova projíždí tranzit.  

 

8.3 Veřejná doprava 

V širším území je obsluha veřejnou dopravou zajištěna v podstatě všemi druhy (vlak, metro, 

tramvaj, autobus) s dobrou dostupností a přestupy, avšak bezprostředně pro potřeby ZŠ jsou 

polohy všech okolních zastávek v dosti nepříjemných polohách. Kvalita veřejné dopravy 

souvisí i s pěší přístupností a tu zde především děti vnímají spíše negativně. Pod školou je 

sice zastávka Nuselská radnice, avšak je bariérová, do tramvaje se nastupuje přes jízdní 

pruh a nachází se za ul. Sezimova, která je dopravně velmi frekventovaná. V okolí zastávky 

se především parkuje a řidiči zde mnohdy jezdí přímo po chodníku. Parkuje se těsně u 

přechodů. Horní zastávka Palouček je v rámci komunikace Táborská a taktéž není příjemná, 

navíc má původní parametry a není z pohledu chodců bezpečná.  
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Vlastní provoz tramvají a autobusů na tramvajovém tělese přímo na přechodu před školou 

tvoří jeden z dětmi nejzmiňovanějších problémů. Vozidla zde jezdí velmi rychle (viz analýza). 

 

Jedním z východisek lepší obsluhy území pro úpravy Táborské (územní studie IPR 2015-

2016) by mělo být i prověření poloh zastávek a jejich vybavení. 

 

  
Obr 5: Schéma linek veřejné dopravy a poloha FZŠ Táborská (zdroj: www.ropid.cz 2015) 

 

  
Obr 6: Docházkové vzdálenosti k zastávkám veřejné dopravy (zdroj: IPR, 2015) 

 

 



Bezpečné cesty do školy 2015 
FZŠ Táborská, Praha 4 

 

 

 - 12 - Ing. Květoslav Syrový 
11 / 2015 

8.4 Pěší doprava 

Pěšky se do školy děti dopravují nejvíce (cca 2/3). Chodníky jsou až na několik míst 

v podstatě v každé ulici, avšak jejich parametry a především opatření k přecházení je 

mnohdy nevyhovující: 

•  parkování z části na chodníku značně limituje průchozí profil,  

•  parkování u přechodů 

•  absence přechodů a míst pro přecházení v místech vysoké poptávky 

•  parametry současných přechodů (zpravidla délka) 

Konkrétně je problematika patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých 

řešených míst. 

 

8.5 Cyklistická doprava 

Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách: 

•  dopravní funkce (cyklodoprava), 

•  rekreační, oddechová a sportovní funkce. 

 

Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo 

po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje 

infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Prahy 4, jsou cyklisté 

zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“, a to 

přibližně v co nejpřímější a poměrně bezpečné linii. V případě Prahy 4 cyklisté mnohdy 

sledují i vrstevnici a vyhýbají se ztraceným spádům a dlažbě ve stoupání (Sezimova). Proto 

ani není možné navrhovat infrastrukturu dle současných intenzit cyklistické dopravy, protože 

se díky mnoha důvodům např. právě okolí nám. Bří Synků cyklisté vyhýbají. Cyklisticky 

nejfrekventovanějšími ulicemi v okolí jsou Vršovická a Křesomyslova, kudy vede páteřní 

trasa A 23. Ulice Svatoslavova je pak uvedena i v uživatelském webu Prahou na kole jako 

tzv. „doporučená trasa A230“ a cyklisté ji využívají jako paralelu A 23 mezi Vršovicemi a 

Pankrácí, resp. pro vystoupání k jižnímu konci Nuselskému mostu. 

 

Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb územím, nejlépe po zklidněných 

komunikacích, avšak při zachování komfortu pro nezávislý pohyb územím. Časté kličkování 

a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížená komfortu použití jízdního kola pro 

dopravní účely. Značené koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. 

sběrnici pro dálkové přesuny např. v rámci městské části nebo do MČ sousední. Běžná 

zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na kole je cca do 7 až 10 km. Různé části Prahy 4 jsou 
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v podstatě rovinatá území, takže jízdní kolo má potenciál využití především pro jízdy na 

krátké vzdálenosti 2 - 4 km. V případě dopravy do školy je třeba počítat i s koloběžkami.  

 

 
Obr 7: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,  

Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněna dočasná omezení 

tmavě fialová:  znázorňuje značenou trasu, resp. vyznačená opatření pro cyklisty, 

sv. fialová  pak doporučené průjezdy územím 

 

 

Z následující mapy IPR výhledového systému tras celoměstského významu je zřejměé, že 

ul. Petra Rezka vede cyklotrasa č. A 220. Cyklopiktokoridory v ní navržené jsou tedy 

opodstatněné i v rámci plánovacích dokumentací hl. m. Prahy.  
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Obr 8 : schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy 

zdroj: MHMP / IPR, stav 2012, praha.eu  

Parkování jízdních kol a kolob ěžek 

Žákům nutno nabídnout bezpečné a kryté stojany či prostory pro odložení kol a koloběžek. 

Inspirací pro zlepšení podmínek parkování budiž ZŠ Kunratice: 

 
Obr 9: přístřešek u ZŠ Kunratice  
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9. NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ 
 

Na základě jednání pracovní skupiny byla k podrobnému řešení vybrána následující místa: 

 
MÍSTO 1: UL. TÁBORSKÁ 

MÍSTO 2: UL. P. REZKA 

MÍSTO 3: NÁM. BRAT ŘÍ SYNKŮ x SEZIMOVA 

MÍSTO 4: KŘESOMYSLOVA x NA FIDLOVA ČCE 

MÍSTO 5: BOLESLAVOVA 

MÍSTO 6: UL. TÁBORSKÁ U HYDROPROJEKTU 

MÍSTO 7: PŘECHÁZENÍ SVATOSLAVOVA 

 

Podchod ul. 5. května a schody Pod Vilami jsou záležitostí spíše sociálně bezpečnostní než 

dopravní. Tramvajovou zastávkou a křižovatkou Palouček se bude podrobně zabývat 

rekonstrukce celé ul. Táborské. 

 

Zpracovatel řešil podrobněji místa 1 až 4 a místo 7, pro přechod ul. Boleslavova a Táborské 

u Hydroprojektu byly zpracovány pouze analýzy. 

 

V rámci sběru dat a podkladů proběhla snaha zpracovatele zkoordinovat všechny dostupné 

záměry v území (konzultace s odborem dopravy ÚMČ Praha 4).  

 

Návrhy jsou řešeny jednak stavebn ě a jednak do časně, protože do doby realizace 

(zpravidla cca 2-5 let) je t řeba provést alespo ň dopravn ě bezpečností do časné řešení. 

Tyto situace obvykle obsahují jednoduché řešení, tj. dopravní stíny, sloupky, či 

demontovatelná za řízení v podob ě plastových obrubník ů „lego“ s výplní vzniklých 

ploch + dopravní zna čení. 

 

Dále následuje pouze fotogalerie jednotlivých míst. Návrhy a jejich stručný popis je součástí 

grafických příloh. 

 
V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA (kap. 13) jsou pak všechna opatření rámcově finančně 

ohodnocena. 
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MÍSTO 1 
UL. TÁBORSKÁ 
 

  
Obr 10 a 11: vlevo - dlouhý přechod před školou, vpravo – ranní asistence strážníků 

 
 

  
Obr 12 a 13: parkování aut před ZŠ a cesta ke vchodu 

 

  
Obr 14 a 15: vlevo přechod přes ul. Sezimova, vpravo – přechod přes nám. Kutlvašra 
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MÍSTO 2a 
PETRA REZKA x ŽATECKÝCH 
 

  
Obr 16 a 17: chodci na hraně současného přechodu nejsou pro řidiče moc patrní, proto ani 

nedostávají přednost, jak ukládá silniční zákon 

 
 

  
Obr 18 a 19: vlevo - přechod je příliš dlouhý,  

vpravo – přes zaparkovaná vozidla v ul. Žateckých nejsou chodci vidět 

 
 

  
Obr 20 a 21: Přesto, že je přechod přisvícen, nejsou jeho parametry ani vybavení vyhovující 
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MÍSTO 2b 
PETRA REZKA x NA VÍT ĚZNÉ PLÁNI 
 

  
Obr 22 a 23: Přechod je příliš dlouhý a chodci na hraně chodníku nejsou v podstatě vidět 

 

  
Obr 24 a 25: Přecházení po přechodu i mimo něj 

 
 

Ulice Petra Rezka dnes funguje spíše jako průjezdná než rezidentní komunikace, parkuje se 

mnohdy na chodnících i mimo vymezená místa.  

Řešení přecházení nevyhovuje, neboť ve sledovanou dobu (doprava do a ze školy) větší 

množství chodců směřuje na jinou stranu, než je umístěn přechod (nutno provést podrobné 

celodenní sledování) a současně vybavení a parametry i těch současných přechodů 

nevyhovují.  

Křižovatka se nachází v přímém úseku předimenzované komunikace, takže rychlá jízda je 

zde spíše pravidlem, než výjimkou. Návrh počítá se zvýšenou plochou křižovatky P. Rezka x 

Na Vítězné pláni. V křižovatce s ul. Žateckých postačí rozšíření nároží a zamezení parkování 

v místech, kde je to z hlediska bezpečnosti nevhodné. Podrobnosti v rámci grafických příloh. 
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MÍSTO 3 
NÁM. BRATŘÍ SYNKŮ x SEZIMOVA  
 

  
Obr 26 a 27: Pohled na křižovatku 

 
 

  
Obr 28 a 29: Přecházení probíhá především ve směrech, kde nejsou žádní opatření pro přecházení, 

v místech se zpravidla parkuje 

 
 

  
Obr 30 a 31: Právě častá rychlá jízda vozidel a nevhodné parkování značně snižují komfort 

bezpečného pohybu na nám. Bří Synků 
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MÍSTO 4 
KŘESOMYSLOVA x NA FIDLOVA ČCE 
 

  
Obr 32 a 33: Přechod je umístěn přes jízdní pruh a tramvajové těleso bez ochranného ostrůvku 

 

  
Obr 34 a 35: Přecházení a respektování práv chodců 

 

 
Obr 36: Vlevo - Parkování v křižovatce a u přechodu přes ul. na Fidlovačce 
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Obr 37: cyklotrasa A 23 ve směru z centra je opatřena cyxklopiktokoridory 

 

  
Obr 38 a 39: díky kongescím a ukončení cyklopiktokoridoru se cyklisté zpravidla pohybují po 

chodníku, kde mnohdy parkují i jiná vozidla 

 

 
Obr 40: Pohled na celý profil, opatření pro cyklisty směrem do centra zde chybí 
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MÍSTO 5 

Ulice BOLESLAVOVA 
 

 
Obr 41: přechod přes obousměrnou komunikaci, avšak v místě zúženého hrdla a v území, kde je 
vysoká poptávka po parkování, právě to je nutné regulovat u přechodu, není již jen z jižní strany 

 
 

 
Obr 42: Rychlou jízdu shora lze eliminovat příčným prahem krátkým (dočasné řešení) 

anebo lze vytvořit stavební úpravu, díky níž bude vytvořen stavební příčný práh široký s integrovaným 

přechodem a navazovat bude rozšířené nároží chodníku tak, aby se nedalo parkovat těsně před 

přechodem (především směrem od východu) 
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MÍSTO 6 
UL. TÁBORSKÁ U HYDROPROJEKTU 
 

 
Obr 43: Parkování na přechodu nad školou – celý prostor je třeba upravit.  

Podmínky pro chodce zde zásadní způsobem ustupují parkování 

 

  
Obr 44 a 45: Pohledy na přecházení u Hydroprojektu. Betonové prvky by bylo vhodné alespoň 
dočasně nahradit ostrůvkem z „lega“ (plastové obruby s výplní).   
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MÍSTO 7 
PŘECHÁZENÍ SVATOSLAVOVA 
 

 
Obr 46: Svatoslavova slouží jako tranzitní komunikace a tomu odpovídá i vztah k přecházejícím, kteří 

nejsou vnímáni z pohledu řidičů a tak zpravidla chodci musí vyčkat. 

 

 
Obr 47 a 48: Lepší je situace při jízdě do stoupání směr Pankrác 
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10. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví 

hl. m. Prahy a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti). 

 

11. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uvedena dále v příloze: FINAN ČNÍ 

ANALÝZA (viz tabulka na následující stran ě), kde je patrné i rozdělení dle priorit a 

způsobu přípravy (DUR+DSP, stanovení místní úpravy dopravního značení a údržba). Ceny 

jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na 

zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace. 

Celková suma na všechna opat ření se pohybuje p řibližn ě kolem 7,8 mil. K č bez DPH. 

Z toho 7 mil. na stavební opat ření v rámci p řípravy DUR+DSP a 0,8 mil. K č na 

nestavební opat ření (dopravní zna čení a zařízení).  

 

12. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY 

Navržená opatření byla sestavena dle priorit z hlediska bezpečnosti dopravy (viz tabulka 

níže).  

Priorita I. = nutnost neprodleně řešit problematické místo.  

Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány náklady, avšak při dodržení 

odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Opatření tak lze provádět 

jednak na základě plánované údržby jednotlivých komunikací (např. obnova vodorovného a 

údržba svislého dopravního značení) anebo jako samostatné akce.  

 

Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority  přípravy v kontextu dalších úprav v 

celém hl.m. Praze (akce BESIP, RFD MHMP). Dle toho se bude odvíjet p říprava v rámci 

pověřené organizace TSK, hl. m. Prahy. Další možností je  příprava PD z investic M Č 

Praha 4 s následným p ředáním PD se stavebním povolením k realizaci z pros tředků 

TSK.   

Výčet jednotlivých stupňů přípravy dle náročnosti na přípravu a realizaci (viz. tabulka): 

o stanovení dopravního značení a údržba  /   DÚR + DSP 



FZŠ TÁBORSKÁ Dopravní studie
Bezpečné cesty do školy

Finanční analýza - orienta ční náklady

rizikové místo název situace specifikace popis navrhova ného řešení
rámcová / propo čtová 

cena realizace
způsob 

přípravy *

výsledná 
priorita 
řešení

předpokl. 
rok 

realizace

C1.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY nový uliční profil (zastávky, cyklopruhy, přechody) 0 Kč DUR+DSP VI. 2017+

C1.3 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (lego, DZ, balisety) 450 000 Kč DZ I.a 2016

C2.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY
rozšířené plochy chodníků a nároží, zkrácení 

přechodů, přisvícení, odvodnění (UV) 1 500 000 Kč DUR+DSP III. 2016+

C2.5 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (sloupky, DZ, balisety) 80 000 Kč DZ I.c 2016

C2.4 STAVEBNÍ ÚPRAVY
rozšířené plochy chodníků a nároží, zkrácení 

přechodů, přisvícení, odvodnění (UV), zvýšená 
křižovatková plocha

2 500 000 Kč DUR+DSP II. 2016+

C2.6 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (sloupky, DZ, balisety) 80 000 Kč DZ I.b 2016

C3.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY
rozšířená nároží, zkrácení přechodu, nový přechod, 
přisvícení, odvodnění, zvýšená křižovatková plocha 1 500 000 Kč DUR+DSP IV. 2016+

C3.3 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (sloupky, DZ, balisety) 75 000 Kč DZ I.d 2016

C4.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY
nový dělící ostrůvek u přecházení přes tramvajovou 
trať, rozšířené nároží křižovatky, cyklopiktokoridor a 

úprava parkování
750 000 Kč DUR+DSP V. 2017+

C4.3 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (DZ, balisety) 80 000 Kč DZ I.e 2016

5 BOLESLAVOVA C5.1 ne/stavební úpravy dle jiného projektu / záměru 0 Kč DZ / DUR IX. -

6 TÁBORSKÁ U HYDROPROJEKTU C6.1 ne/stavební úpravy dle jiného projektu / záměru 0 Kč DZ / DUR VIII. -

C7.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY
příčný práh stavební, zkrácení přechodu a rozšíření 

nároží, nové přisvícení a odvodnění 750 000 Kč DUR+DSP VII. 2016+

C7.3 NESTAVEBNÍ ÚPRAVY úpravy nároží a přecházení (DZ, balisety) 30 000 Kč DZ I.f 2016

celkem:   7 795 000 Kč bez DPH

Z TOHO STAVEBNÍ ÚPRAVY: 7 000 000 Kč bez DPH

Z TOHO NESTAVEBNÍ ÚPRAVY: 795 000 Kč bez DPH

* Legenda ke zp ůsobu p řípravy:

a - ÚDRŽBA A STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
b - OHLÁŠENÍ / ÚZEMNÍ SOUHLAS
c - DÚR + DSP

Vysvětlivky:
DÚR - stavbu nutno umístit dle platného stavebního zákona
DSP - nutné stavební povolení dle platného stavebního zákona

PETRA REZKA x NA VÍT ĚZNÉ PLÁNI2b

KŘESOMYSLOVA

SVATOSLAVOVA

4

7

1 TÁBORSKÁ - ÚSEK PODÉL ZŠ

3 BRATŘÍ SYNKŮ x SEZIMOVA

2a PETRA REZKA x ŽATECKÝCH

Ing. Květoslav Syrový  19 / 11 / 2015
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13. ZÁVĚRY 

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného 

stavu dopravy na komunikacích v Městské části Prahy 4 v okolí FZŠ Táborská a to míst, 

vytipovaných dětmi ZŠ. Za účelem snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy 

(především na cestách do školy), byla navržena řada moderních zklidňujících a 

bezpečnostních opatření, která nejen že usnadní pohyb dětem (především pěšky, druhotně 

pak na kole či koloběžce), ale také zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost 

veřejného prostoru na cestách žáků do školy. 

1. Ze všech vytipovaných problémů lze okamžitě řešit nestavebními úpravami:  

I.a Prostor p řed školou v okolí k řižovatky Táborská x Sezimova 

I.b Drobné úpravy zna čení v k řižovatce P. Rezka x Na Vít ězné pláni 

I.c Drobné úpravy zna čení v k řižovatce P. Rezka x Žateckých 

I.d Drobné úpravy zna čení v k řižovatce B ří Synků x Sezimova 

I.e Drobné úpravy zna čení a zařízení přecházení ul K řesomyslova x Na Fidlova čce 

I.f Drobné úpravy zna čení - přecházení Svatoslavova 

2. Pro stavební úpravy  v rámci programu BESIP (RFD MHMP) se doporučuje řešit 

jednotlivá místa v tomto pořadí (a s prioritami navazujícími na nestavební úpravy): 

II. Zvýšená k řižovatka Petra Rezka x Na Vít ězné pláni 

III. Křižovatka a p řechody Petra Rezka x Žateckých 

IV. Zvýšená k řižovatka nám. Brat ří Synků x Sezimova 

VII. Zvýšený stavební práh s integrovaným p řechodem u k řižovatky ul. 

Svatoslavova x Pod Vilami 

3. Celá ulice Táborská  má projít rekonstrukcí v režii IPR Praha. Z tohoto důvodu slouží tato 

dopravní studie pouze jako jedno z doporučených řešení celého profilu ul. Táborská v úseku 

před školou. Současně bude řešeno i přecházení a celý prostor u Hydroprojektu. 

4. Stavební úpravy u přecházení ul. Křesomyslova  je nutno zkoordinovat s připravovanou 

realizací rekonstrukce tramvajové trati. Dělící ostrůvek bude určitě součástí této 

rekonstrukce, avšak navazující úpravy budou již v gesci TSK. 

5. Přecházení přes ul. Boleslavova pod školou je dle priorit a potřebnosti jedním z mnoha 

obdobných řešení v celém území Prahy. Není třeba toto místo nijak předřazovat před ostatní, 
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spíše při realizaci rekonstrukce komunikace nutno počítat se zvýšeným stavebním prahem 

s integrovaným přechodem. 

5. Celková cena výše uvedených úpravy se pohybuje k olem 7,8 mil. K č (0,8 mil 

nestavební úpravy a 7 mil. stavební úpravy). 
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V Praze dne 19. 11. 2015  Ing. Květoslav Syrový 

 

VYSVĚTLIVKY:  

 
- HDP   hlavní dopravní prostor (vozovka) 
- PP   přidružený prostor 
- DZ   dopravní značení 
- DÚR   dokumentace k územnímu řízení 
- DSP   dokumentace ke stavebnímu povolení 
- NAD   nákladní automobilová doprava 
- PID   Pražská integrovaná doprava 
- MHD   Městská hromadná doprava 
- IZS   Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie) 
- SSZ   Světelné signalizační zařízení 
- ÚDI TSK  Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací 
- MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
- MČ    Městská část 
- VO   veřejné osvětlení 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

všechny fotografie:  autor dopravní studie 
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ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

BCŠ - FZŠ TÁBORSKÁ ze 17. 6. 2015 
 
 
Byl odsouhlasen Seznam "nebezpečných míst", kterým se bude projektant věnovat. 
Některé se nachází v jednom místě, takže budou řešena jako celek: 
 
1. Přechod před školou + přechod Sezimova/Táborská 
2. Přecházení Petra Rezka x Na Vítězné pláni 
3. přecházení nám. Bří Synků x Sezimova 
4. Přecházení Křesomyslova x park Fidlovačka 
5. přecházení Boleslavova 
6. přecházení u býv. Hydroprojektu a  
7. přecházení Svatoslavova 
 
Jako samostatné podněty budou řešeny žádosti na MHMP ve věci požadavků na úpravy světelné 
signalizace: 

- tramv. zastávka a křižovatka Palouček (SSZ - krátké mezičasy na světlech pro chodce) 
- křižovatka Táborská Nuselská (SSZ - krátké mezičasy na světlech pro chodce) 

 
Další místa budou řešena takto: 

- Podchod pod ul 5.května + schody na Květnici - jedná se o sociální ne dopravní problém 
(osvětlení, úklid, úprava zeleně, obava z problémových lidí), nutno řešit ve spolupráci MČ 
a MPP) 

 

 
ZÁPIS ZE 3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

BCŠ FZŠ Táborská z 23. 10. 2015 
 
Přítomní: Kpt. Jurina - PČR, Vodák – OD Praha 4, František Prokop – ředitel, Dana Sládková 
– vedoucí projektu, Iva Kotvová – radní pro školství MČ Praha 4, MPP, Jarmila Johnová – 
Pražské matky, K.Syrový, zástupce rodičů. 
 
Projektant Syrový prezentoval 1. verzi dopravní studie zpracované na základě údajů 
získaných z mapování žáků a dopravního průzkumu, který projektant uskutečnil s žáky. 
Představeny byly  návrhy na řešení dopravní situace na 7 lokalitách, které projektant 
vyhodnotil na základě zmíněného šetření i dopravních vztahů jako nejnaléhavější. 
 
Diskuze k jednotlivým lokalitám: 
 

1. místo –Táborská ul. – zklidn ění, zúžení o jeden pruh 
 
Zástupce MHMP i TSK vyjádřily obavy, že bude blokována automobilová doprava, pokud 
bude svedena do jednoho pruhu a auta budou jezdit po kolejích. Zástupci IPRu upozornili, že 
bude seřízena signalizace, jak bude nastavena u Nuselské radnice. 
 
Syrový: Táborskou lze přirovnat ul. Moskevská, která byla právě takto zrekonstruována je 
nyní v provozu, v případě nehody, mohou právě cyklopruhy fungovat pro objíždění překážky.  
 
MHMP: Proč varovný světelný signál? 
 
Syrový: Rychlá jízda tramvají ve svažitém terénu, přechod před školou…, množí se kolize 
tramvají s chodci, je dobré to vyzkoušet. 
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Syrový: Táborská se bude za 2 až 4 roky rekonstruovat v městskou třídu, do níž by mohly 
být návrhy na zklidnění Táborské v okolí školy začleněny. Navrhuje tedy před rekonstrukcí  
dočasné řešení jako 2. variantu: balisty, obruby lego, optické brzdy, stíny proti radnici. 
TSK preferuje balisty před legem. 
 
MHMP: Společný provoz pro cyklisty Sezimovou obousměrně? 
 
Syrový: Cyklisté raději v jednom směru a v druhém po chodníku. Až bude okolí přívětivé a 
parkovací politika nebude nedotknutelné dogma, možno zobousměrnit Sezimovu za 
předpokladu změny šikmého parkování na podélné i při východní hraně ulice. Musí být 
umožněno cyklistu ve stoupání předjet. Nutno ale zlepšit i povrch. 
 
IPR: V této oblasti jezdí jen cyklisté, kteří zde mají cíl, jinak se nyní místu raději vyhýbají ul. 
Svatoslavova – po vrstevnici.  
 
TSK: Proč pro ně tedy dělat cyklopruh? 
 
Syrový: Právě proto, aby tu jezdit mohli, nejezdí tu, protože dopravní prostředí je v širokém 
okolí pro cyklisty velice nepříjemné a celáí oblast funguje převážně pro tranzit mezi MČ 
Prahou 10, Prahou 4 a Prahou 2. 
  
 
2a místo – ul. Petra Rezka – zúžení vozovky 
2b místo – Na Vít ězné Pláni – zvýšená k řižovatka 
 
TSK: Proč zvyšovat křižovatku? 
 
Syrový: Protože se tam jezdí rychleji než v Petra Rezka, tam bude zúžení, které auta 
zpomalí. Komunikace je nyní předimenzována a příliš široká proto i nyní rychlá jízda. 
 
MHMP: Je tam gymnázium, zvýšený přechod má smysl. 
 
 

3. Místo – B ří Synků, Sezimova – zvýšit k řižovatku 
 
MHMP: Proč jiný materiál – asfalt - pro přechod? 
 
Syrový: drží na něm značení a krom toho je dobré vizuální odlišení jako upozornění pro 
řidiče, aby zbystřili. Velmi zdařilá je tato realizaci např. u stanice metra Hradčanská před 
Sokolovnou (jižní konec ulice Bubenečská). 
 
TSK: U dočasného řešení preferuje přechod, je to bezpečnější, před místem pro přecházení. 
 
Vodák: Sezimova je jediné propojení s nám. Bří Synků, není levé odbočení z ul. Nuselská do 
Táborské – nyní jako zkratka přes Prahu 4 směr Pankrác. Proto je hustý provoz v Táborské 
začíná až od ul. Sezimova. 
 
IPR: Petra Rezka a Na Vítězné Pláni udělat stavebně, u nestavebních řešení uvádět, že jde 
o dočasná řešení, obecně preferují stavební řešení, je účinnější, estetičtější a trvalejší. 
 

4. místo – K řesomyslova, Na Fidlova čce - vytáhnout nároží, ostr ůvek, zúžení 
vozovky, cyklopiktokoridor 
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IPR: Neměl by se ostrůvek navázat na zastávku tram, bude-li se dělat rekonstrukce? 
 
Vodák: Přechod přes Křesomyslovu by měl být v obou směrech tak, aby obsloužil obě 
zastávky, chtěl to i radní, požadovali to místní občané. 
 
IPR: Tramvajová trať se bude rekonstruovat, přesná poloha a ostrůvek má být řešen  
upřesněn v rámci této rekonstrukce. 
 
 

5. místo - Svatoslavova – zvýšený práh, stavební řešení 
 
TSK: Proč, když je ulice úzká? 
 
Syrový: je to zkratka, jezdí se tu rychle 
 
Vodák: Bude-li rekonstrukce Plynární, vměstnat tam i toto místo 
 
 

6. Hydroprojekt, nám. Gen. Kutlvašera – d ělící ostr ůvky 
 
Syrový: možno ponechat jako dnes, avšak raději lego s výplní než citybloky 
 
 

7. místo – Boleslavova 
 
Syrový: Zamezit parkování u přechodu. 
 
Vodák: Zjednosměrnit ulici. 
 
 
Přítomní navrhují:  
 
A: stavební řešení pro místa: 2a + 2b, 3, 7. 
B: nestavební, do časné řešení pro místa 1, 2, 3, 4, 7 (v roce 2017 nebo 201 8 se bude 
rekonstruovat K řesomyslova), 6. – ponechat na samostatném řešení vrámci celé 
Táborské  
IPR: Rekonstrukce Táborské se plánuje na rok 2018 a budou do ní zahrnuty návrhy z této 
dopravní studie. 
 
















































