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Vysvětlivky:  

HDP hlavní dopravní prostor (vozovka) 

PP přidružený prostor 

JP jízdní pruh

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 

VD veřejná doprava

IZS integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie) 

SSZ světelné signalizační zařízení 

ÚDI TSK Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací 

ÚRM Útvar rozvoje města (hlavního města Prahy)

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MČ Městská část 
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Podklady a jednání:

V rámci projektové dokumentace jsou použity následu jící podklady: 

• polohopis a výškopis zájmového území 

• územní plán hl. m. Prahy 

• údaje o dopravní nehodovosti (ÚDI – TSK) 

• intenzity dopravy z roku 2010 a modelové výhledové zatížení s Radlickou radiálou a bez ní

• údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí – CÚZK

• mapové podklady (ortofoto a historické) mapy.cz a hist. ortofotomapa Prahy wgp.praha-mesto.cz

• obrázkové, mapové a textové podklady ZŠ waldorfská v Jinonicích

• vlastní fotografie 

Během p řípravy a práce na dopravní studii prob ěhla tato jednání:  

• společné schůzky pracovní skupiny:

◦ 1. schůzka: 12.5. 2011– vstupní jednání 

◦ 2. schůzka: 8. 6. 2011 – prezentace problémových míst a předání podkladů od žáků zpracovateli

◦ 3. schůzka: 8. 9. 2011 – prezentace a projednání konceptu studie (variantní řešení)

◦ 4. schůzka: 20.10.2011 – prezentace a projednání návrhu studie (dopracované vybrané řešení)

• samostatné předjednání konceptu a návrhu řešení se zástupci DOP MHMP (ing. Nováček) a odboru

dopravy MČ Praha 5 (pan Růžička): srpen a říjen 2011

• předání studie: listopad 2011
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ÚVOD 
 

Cíl projektu
Cílem  tohoto  projektu  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

dopravního chování a informovanost o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost). Projekt byl inspirován příklady

z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které sdružení Pražské matky získalo na již zhruba dvaceti pražských

školách. 

Průběh projektu
Prvním krokem je uspořádání seminá ře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé

samosprávy  a  odboru  dopravy  dotčené  městské  části  a  MHMP)  a  policie,  na  kterém  účastníci  získají

základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování

dopravy. Každý žák školy obdrží  mapku  jejího okolí, kam s pomocí rodičů zakreslí cesty, kudy chudí do

školy a vyznačí  místa, kde se  necítí bezpe čně. Současně vyplní  dotazník , kde vysvětlí, proč jsou místa

nebezpečná, a mohou případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Děti pak zpracují mapky do třídních map  a

poté vytvoří jednu školní mapu , která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpe čných míst , včetně

jejich popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje  dopravní studii  navrhující

řešení nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské

části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při prosazování těchto návrhů sdružení Pražské Matky

pracuje v součinnosti  se školou,  s městskou částí,  Policií  ČR a odborem dopravy pražského magistrátu.

Spolupráce dětí,  učitelů  a rodičů  na jedné straně  s úřady na straně  druhé přináší i  významný osvětový

dopad.  Spoluúčast  dětí  na  projektu  představuje  účinnou  dopravní  výchovu  a  zvyšuje  jejich  pocit

odpovědnosti za věci veřejné. 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. 

Cíle a nápl ň dopravní studie 
Hlavním cílem  dopravní  studie  je  navrhnout řešení kritických míst na  cestách  do  školy  a  ze  školy.

Pro splnění  tohoto úkolu je nezbytné  analyzovat  a vyhodnotit  možnosti  území, definovat  limity realizace

(prostorové, časové, technické, dopravní apod.). Výsledkem je ideový záměr, který pak slouží jako odborný

návrh pro další jednání a jako podklad pro podrobnou projektovou dokumentaci konkrétních záměrů.
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SOUČASNÝ STAV

Doprava d ětí do školy a ze školy

Pěší doprava

Celou cestu pouze pěšky (do školy či ze školy) absolvuje pouze minimum dětí. Většina z nich však chodí

pěšky v návaznosti na veřejnou dopravu, a to především ve vazbě ke stanici trasy metra B Jinonická. K té

vedou dvě základní cesty, kdy v obou případech existují významné bariéry bezpečného pohybu, způsobené

především nevhodným řešením infrastruktury pro automobilovou dopravu v posledních několika desetiletích.

Cyklistická doprava

V současné době není téměř využívána, nicméně kvalitní bezproblémové napojení školy je již v současnosti

do  Prokopského údolí.  V terénu byla  v  roce 2010 vyznačena celoměstská cyklotrasa A 120 přímo před

školou a v navazujících úsecích pak A 33 a A 12 (Výhledově je plánováno také doplnění cyklotrasy A 122).

V ostatních  směrech  jsou  hlavní  bariérou  opět  nevhodné  zásahy do urbanistické  struktury  v  souvislosti

s automobilovou dopravou.

Veřejná doprava

V rámci cest dětí veřejnou dopravou hraje klíčovou roli stanice trasy metra B Jinonická, vzdálená necelých

deset minut chůze od školy. Problematická není vzdálenost, ale řešení veřejného prostoru v okolí stanice

metra. Po ulici Radlická také projíždějí autobusy PID 130 a 149, jejich využití dětmi je však s ohledem na

trasy a cíle cest minimální.

Automobilová doprava

Část dětí vozí rodiče do školy a ze školy autem, s ohledem na množství těchto vozidel situace sama o sobě

nepředstavuje závažný problém. Poněkud nevhodné je však zahlcení předprostoru budovy školy parkujícími

vozidly (včetně učitelského sboru), kdy na tomto historickém veřejném prostranství již nezbývá dostatek

místa pro další funkce a aktivity, přecházení vozovky především menšími dětmi je navíc nebezpečnější díky

zhoršeným rozhledovým poměrům. Hlavní problémy se však dotýkají tranzitního koridoru Radlické ulice,

která plní funkci sběrné komunikace, dlouhodobě suplující radlickou radiálu.

Podrobn ější popis dopravního chování d ětí je sou částí školní ankety a plánu mobility.

Detailn ější rozbor dopravní situace je v dalších kapitolách , vždy u jednotlivých problémových míst.
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Urbanistický kontext a vývoj území

Hlavní  budova školy se nachází  v samotném jádru bývalé obce Butovice, jejíž urbanistická struktura se
utvářela po dlouhá staletí  (první zmínky jsou o osídlení jsou staré téměř  tisíc let!). Současná kompaktní
forma venkovského osídlení byla definována za Rakouska-Uherska, od té doby dochází pouze k postupným
dílčím obměnám budov a veřejných prostranství.  Samotnou starou budovu školy nechali  postavit  v roce
1836  Schwarzenbergové  jako  klasickou  základní  školu.  Druhá  budova  školy je  v  přízemním dočasném
objektu na kraji zástavby při historické cestě, na hranici nezastavěného zachovaného krajinného prostředí.

Mimo historickou zástavbu byla dříve volná krajina s několika historickými cestami. Zatímco jižním směrem
zůstal krajinný charakter území prakticky zachován (mj. s ohledem na přírodní hodnoty území a částečně
členitý terén), severním směrem se ubíral další urbanistický rozvoj: díky tomu zůstala oblast staré zástavby
neprůjezdná pro tranzit motorové dopravy až do současnosti. V posledních několika desetiletích však došlo
nejen  k  intenzivnímu  zastavování  území,  ale  také  k  chaotickému  přerušení  historických  cest  a  vazeb
v území,  společně  s  výstavbou Radlické ulice jako tranzitního automobilového průtahu toto řešení navíc
přineslo celou řadu zbytečných bariér  a degradaci  veřejného prostoru (není  náhodou,  že  právě  v  tomto
koridoru bylo dětmi indikováno nejvíce problémových míst).

 1938   1953

 1975   2003
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širší vztahy – základní mapa

širší vztahy – turistická mapa
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širší vztahy – historická mapa (1836 – 1852)

širší vztahy – ortofotomapa
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V přípravě je nyní Radlická radiála , v roce 2011 ve fázi DÚR. Její výstavbou by se sice situace v místě měla
částečně zlepšit, avšak připravovaný projekt se citlivostí řešení urbanismu a veřejného prostoru v mnoha
lokalitách kvalitativně příliš neodlišuje od již realizované problematické silniční infrastruktury. Tento záměr
zároveň poněkud limituje rozsah a nákladnost možných opatření v rámci Bezpečných cest do škol, protože
celý  koridor  současné  Radlické  ulice  má  projít  úplnou  proměnou  a  současná  komunikace  bude  zcela
zlikvidována:  v  původním  návrhu  s  přeložkou  v  jiném  koridoru,  v  aktuální  verzi  projektu  s  obnovou
i v koridoru stávajícím. Především z ekonomických důvodů se plánovaná realizace neustále oddaluje oproti
původním časovým plánům z poloviny devadesátých let,  zároveň je zde ale stále prostor pro kvalitativní
úpravy definitivního  řešení,  viz  samostatnou kapitolu  v  závěru  této  studie.  Územní  plán  dále  počítá  se
zástavbou další  části  krajinného území východním směrem od školy,  využití  by mělo  sloužit  především
školství a sportu. 
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Intenzity automobilové dopravy

V rámci ulic zástavby v bezprost ředním okolí školy  jsou denní intenzity automobilové dopravy současné

i výhledové v řádu max. stovek vozidel  denn ě, žádná z ulic nepřesahuje 1000 vozdiel/den (příloha č. 1).

To samo o sobě umožňuje zachovat současný stav, resp. provést další zklidnění a humanizaci veřejného

prostoru bez větších problémů.

V rámci ulice Radlická  dosahují současné denní intenzity automobilové dopravy cca 30 000 vozidel denn ě

(příloha č. 1),  současné  pojetí  tohoto  koridoru  je  téměř  bezvýhradně  podřízeno  automobilové  dopravě.

Nicméně  i  při  těchto intenzitách  je možné vytvo řit  například městskou třídu či  kultivovanou m ěstskou

osu , kde je plnohodnotně řešena pěší i cyklistická doprava a kde mohou být zohledněny i jiné než dopravní

funkce. To je důležité pro případ, že by v budoucnu nedošlo k realizaci Radlické radiály, ale pouze k dílčím

úpravám  či  komplexní  přestavbě  současné  Radlické  ulice:  v  případě  aplikace  dopravně-organizačních

opatření aktivní dopravní politiky (mýtné a emisní zóny) by dokonce mohlo dojít k poklesu intenzit oproti

současnému stavu (příloha č. 2).

V  případě  realizace  Radlické  radiály  může  dojít  jednak  k  částečnému  poklesu  intenzit  automobilové

dopravy v okolí školy (s ohledem na zdrojovou a cílovou dopravu je tento předpoklad dán spíše aplikací

komplexních dopravně-organizačních opatření). Samotná Radlická  ulice v okolí školy fyzicky zanikne a po

nové komunikaci, která ji nahradí, by němelo jezdit více než 5 000 vozidel denn ě. Naopak po samotné nové

silnici pro motorová vozidla by mělo jezdit cca 80 000 vozidel denn ě (příloha č. 3).

Příloha č. 1: kartogram průzkumového zatížení vybraných komunikací automobilovou dopravou v roce 2010
(průzkum TSK Praha). 
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Příloha č. 2: kartogram modelového zatížení požadovaných vybraných komunikací automobilovou dopravou
v období ÚP SÚ hl. m. Prahy návrh, bez Radlické radiály. 

Příloha č. 3: kartogram modelového zatížení požadovaných vybraných komunikací automobilovou dopravou
v období ÚP SÚ hl. m. Prahy návrh.

Hodnoty  zatížení  v přílohách  č.  1  až  3  představují  jednosměrné,  celodenní  zatížení všech vozidel /
všech pomalých vozidel v období 0-24 h, v průměrný pracovní den, bez vozidel pravidelné VD osob. 

Modelový  výpočet  intenzit  automobilové  dopravy  pro  ÚP  SÚP  hl.  m.  Prahy  návrh předpokládá  na
velké  části  města  uplatnění  regulačních  opatření  vůči  individuální automobilové  dopravě,  zamezení
nežádoucích  průjezdů  obytnou  zástavbou  a  vyšší využití  prostředků  veřejné  hromadné  dopravy,  které
lze  předpokládat  v  souvislosti s rozvojem dopravních systémů na území města. 
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PROBLÉMOVÁ MÍSTA
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KONCEPT ŘEŠENÍ

MÍSTO 1: SVĚTELNÝ PŘECHOD PŘES RADLICKOU, MEZI LÁNY
Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Přechod pro chodce řízený semafory. 
• Přechod leží v zatáčce a řidiči vidí děti až  na poslední chvíli. Velmi hustý provoz. Červená na

semaforu pro auta je ráno špatně vidět díky přímo svítícímu sluci.
• Je zde omezená rychlost na 40 km/hod, ale většinou řidičů je ignorována a výrazně překračována.
• Výjimkou jsou vzácné okamžiky, kdy u přechodu stojí strážník.  Často tudy auta projedou na

červenu, nebo nestihnou dobrzdit před přechodem (zejména v zimě). Navíc pozornost řidičů narušují
billboardy umístěné přímo na křižovatce.

• Zelená svítí velmi krátce a dlouho se na ní čeká, občas semafory nefungují.
• Tímto místem prochází všechny děti od metra, které nechtějí jít podél hlučné a prašné Radlické

ulice.
• Tuto trasu používají zejména děti 1.stupně.
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Nápady dětí a rodičů na řešení situace   s kometáři projektanta  :  

• prodloužit čas zelené (pro chodce):
◦ v případě zachování současné SSZ možné a vhodné pro špičkové doby (z hlediska využití

dětmi, především v ranních hodinách všedního dne)
◦ nutné řešit úpravu signálního plánu s DOP MHMP, TSK Praha a Eltodo

• odstranit billboardy
◦ velmi vhodné z hlediska bezpečnosti provozu i z důvodu odstranění poněkud nekulturního

znečištění veřejného prostoru
◦ nutné řešit především se silničním správním úřadem (v případě Radlické ulice DOP MHMP)

• zpomalující retardéry
◦ s ohledem na význam komunikace a především provoz autobusů veřejné dopravy není příliš

vhodné (zvýšený práh pro autobusy MHD téměř nefunguje pro automobily, zvýšení hluku)

• dělící ostrůvek a zúžení do 2 pruhů
◦ prověřovaná varianta řešení

• hlídkující strážníci
◦ vhodné pro špičkové doby (z hlediska využití dětmi, především v ranních hodinách všedního

dne), bez ohledu na konkrétní způsob dopravně-organizačního, resp. stavebního řešení

• nadchod
◦ ekonomicky příliš náročné a s ohledem na předpokládané úpravy území neprosaditelné:

v případě výstavby Radlické radiály kompletní přestavba dotčeného prostoru

• snížit rychlost na Radlické
◦ možné a v rámci komplexního řešení vhodné, viz samostatný bod, nutné řešit s DOP MHMP

• častější měření rychlosti
◦ možné a vhodné především v přímé návaznosti na úsek s přechodem pro chodce a křižovatku

• blikající výstražné přechody
◦ opravení blikače u varovné značky předběžně upozorňující na přechod pro chodce vhodné,

podsvícené přechodu pro chodce zabudované ve vozovce (LED) spíše nevhodné, v případě
kombinace s funkční SSZ nadbytečné a nežádoucí.

prověřované a diskutované koncepty řešení
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prověřované a diskutované koncepty řešení

majetkoprávní vztahy
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MÍSTO 2: PODCHOD POD RADLICKOU ULICÍ – U METRA JINO NICE
Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Dlouhý podchod, který končí ostrou zatáčkou 270° obklopenou k řovinami. Samotný podchod je
špatně osvětlen (pouze 2 lampy na začátku a na konci) a není uklízen (zápach a odpadky).

• Při průchodu děti nevidí případné nebezpečné osoby na konci tunelu. Často se zde vyskytují
bezdomovci, kteří též stanují v houštinách za podchodem. 

• Děti se tudy bojí chodit, proto některé z nich volí nelegální přechod přes Radlickou přímo nad
podchodem.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace   s kometáři projektanta  :  
• hlídky u metra a podchodu

◦ možné, nutné řešit s MČ Praha 5 a Městskou policií
• plot podél chodníku  za podchodem

◦ možné v rámci úprav parteru a zeleně, prověřovaná varianta řešení
• přechod přes Radlickou u metra

◦ prověřovaná varianta řešení
• kamery u podchodu

◦ možné a vhodné, nutné řešit především s MČ Praha 5 a TSK Praha
• úklid podchodu

◦ možné a vhodné, nutné řešit především s MČ Praha 5 a TSK Praha
• více osvětlený podchod

◦ možné a vhodné, vizuálně a technologicky dobrým návrhem lze společně s přiměřeným
výtvarným pojetím psychologicky zlepšit vnímání prostoru uživateli a snížit pravděpodobnost
výskytu problémů (kontaktu s problémovými skupinami), viz možné ukázky řešení:
▪ grafická výzdoba stěn, popř. stropů a chodníku: podjezd Hlávkova mostu, podchod

v Otrokovicích
▪ osvícení zářivkami a LED: stropy / stěny / chodník / kombinace
▪ nutné řešit především s MČ Praha 5 a TSK Praha
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prověřované a diskutované koncepty řešení   /   majetkoprávní vztahy
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MÍSTO 3: ULICE MEZI ROLEMI A POZEMEK VEDLE MOTELU G RÁDO

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• V posledním roce opakovaně byly děti obtěžovány pedofilními osobami v relativně odlehlé ulici Mezi
rolemi a též na pozemku v ulici Mezi Lány mezi motelem Grádo a č.p.13., který je celý zarostlý a
vhodný k úkrytu.Incidenty vyšetřovala policie ČR. Místní obyvatelé si ničeho nevšimli.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:

• Vykácet křoví v okolí chodníku

• Udělat hezký park vedle motelu

• Řešit útoky pedofilů v okolí motelu

• Policejní hlídka dohlédne současně na místo 1 a 3, je to hned u sebe

Kometář projektanta:

• Zatraktivnění místa revitalizací zeleně a chodníku je velmi vhodné, v ideálním případě podle
architektonického návrhu včetně parkových, případně krajinných úprav.

• S ohledem na nedopravní problematiku bude toto místo dále řešeno mimo tuto studii.
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MÍSTO 4: SVĚTELNÝ PŘECHOD PŘES ULICI POD VODOVODEM

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:
• Na první pohled bezproblémový přechod, ovšem děti jsou zde ohrožovány auty odbočujícími

z Radlické ulice velkou rychlostí ve chvíli, kdy mají děti zelenou. Některé děti považují za
bezpečnější přecházet zde na červenou, neboť v tu chvíli na ně nenajíždějí žádná auta z Radlické.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:
• odbočovací pruh z Radlické – měl by zelenou jindy než chodci

◦ teoreticky možné řešení, pro jeho funkčnost je nutné kapacitní prověření křižovatky při zajištění
maximální efektivity řízení SSZ, aby byla zachována dostatečně dlouhá délka zelené (fáze
„volno“) pro chodce

◦ nutné řešit úpravu signálního plánu s DOP MHMP, TSK Praha a Eltodo

• posunutí přechodu o pár metrů od křižovatky
◦ teoreticky možné řešení, prověřovaná varianta řešení

• zpomalující retardéry pro auta
◦ anebo stavebně zvýšený práh: teoreticky možné řešení, musí být provedeno tak, aby přímo

projíždějící vozidla ulicí Radlickou nebyla nucena výškovou šikanu přejíždět, prověřovaná
varianta řešení
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prověřované a diskutované koncepty řešení   /   majetkoprávní vztahy
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MÍSTO 5: PROSTOR PŘED ŠKOLOU – BUTOVICKÁ 9
Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Velmi nepřehledné místo pro děti.  

• Chybí tu přechody jednak v ulici Mezi Lány, jednak přes Butovickou ulici. Není jasné, kde mají děti
přecházet poměrně široký prostor Butovické ulice před školou, který současně slouží jako parkoviště
a děti jsou ohrožovány chaoticky manévrujícími automobily.

• Většina rodičů žáků školy se v dotazníku vyslovila pro nahrazení současného parkoviště
kultivovanějším prostorem pro setkávání dětí a rodičů.

– 23 –



Bezpečné cesty do školy 2011  Základní škola waldorfská v Jinonicích

Nápady dětí a rodičů na řešení situace   s kometáři projektanta  :  
• zrušit parkoviště před školou

◦ možné řešení, prověřovaná varianta řešení
• zasadit strom před školou, místo setkávání dětí

◦ možné řešení, především nutné prověření inženýrských sítí v rámci prověřovací studie
• pěší zóna před školou

◦ jako dopravní režim (definovaný dopravní značkou IP 27a) spíše nevhodné: bezprostřední okolí
vstupu do školy by mělo zůstat jako plocha bez pojíždění či parkování vozidel, naopak pro
příjezd k okolní zástavbě je žádoucí průjezd místní obsluhy zachovat (jako dopravní režim by
byla výhodnější například obytná zóna).

• Zóna 30 v okolí školy
◦ vhodné řešení, v části okolních ulic je již nyní dokonce zóna 20 (není použita zóna obytná,

především z důvodu ztížené možnosti povinného vyznačení všech parkovacích míst).
• zpomalující retardéry pro auta

◦ částečně jsou osazeny již nyní, jejich množství a úpravy jsou součástí prověřované varianty
řešení, výhledově je samozřejmě vhodnější celkové stavební řešení

• přechody pro chodce
◦ řešení spíše nevhodné: v této lokalitě by mělo dojít k celkovému plošnému zklidnění a vytvoření

sdíleného prostoru v rámci dopravně zklidněné zóny namísto pouze bodového zlepšení
• lepší dopravní značení

◦ s ohledem na lokalitu a snahu o vytvoření sdíleného prostoru je především vhodné rozsah
značení minimalizovat („nejlepší značení = žádné značení“)

 1939 1953

 1975 2003
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– 25 –



Bezpečné cesty do školy 2011  Základní škola waldorfská v Jinonicích

MÍSTO 6:  PROSTOR MEZI ŠKOLNÍMI BUDOVAMI
Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• V prostoru mezi školními budovami 1. a 2. stupně často ohrožují děti rychle jedoucí auta.
• Silnice je zde do kopce a svádí řidiče k rychlé jízdě.
• Mezi budovami se často pohybují děti jednotlivě, nebo ve skupinách.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:
• viz místo 5

prověřované a diskutované koncepty řešení  
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MÍSTO 7: ULICE MEZI LÁNY (ZA RADLICKOU)

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:
• Odpoledne v okolí motorestu  parkuje mnoho aut, která snižují viditelnost při přecházení.
• auta přijíždějí často z Radlické velkou rychlostí a ohrožují děti přecházející ulici Mezi Lány hned za

Radlickou.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:
• Chybí zde přechod, měl by být kousek dál od křižovatky.
• Přechod pro chodce přes ulici Mezi Lány v místě napojení ulice Mezi Rolemi.

Kometář projektanta:
• Doplnění přechodu pro chodce je sice možné a jako provizorní řešení může fungovat, avšak

vhodnější úpravou by bylo celkové zklidnění provozu v oblasti, v případě přechodu pro chodce
v souladu s ČSN a TP nutné navíc řešit i bezbariérovost a stavební úpravy minimálně v rozsahu
stavebního ohlášení.

• místo 7 by nemělo být řešeno samostatně, ale jako součást zklidněné zóny
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MÍSTO 8: CESTA PODÉL RADLICKÉ

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Cesta podél Radlické ulice je prašná, hlučná a ošklivá, ale starší děti jí preferují, protože je
nejrychlejší a umožňuje vyhnout se nebezpečnému světelnému přechodu (místo 1).

• Děti si však stěžují na kvalitu zábradlí podél Radlické. Často je rozbité, místy chybí.

• V deštivých dnech bývají postříkané od aut, neboť zábrany v zábradlí jsou nekvalitní.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:

• Opravit zábradlí včetně zábran proti postříkání

◦ s ohledem na četná poškození a místy téměř havarijní stav velmi žádoucí 

• Prodloužit zábradlí směrem k podchodu – kus chybí

◦ nutné prověřit, důvodem může být zajištění potřebných rozhledových poměrů

• Odpadkové koše na cestě 

◦ nutné řešit ve spolupráci s MČ Praha 5 a TSK Praha  

• Tento bod není projektantem dále řešen samostatně, souvisí však s komplexním řešením Radlické
ulice a přilehlých problémových míst.
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MÍSTO 9: KŘIŽOVATKA RADLICKÁ – BUTOVICKÁ

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Přechod bez semaforů, vyřešený oddělovacím pásem. Tudy přecházejí dětí přijíždějící autobusem.

• Děti si stěžují, že zde auta jezdí rychle a nepouštějí je při přecházení.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:

• ...

Kometář projektanta:

• Výrazné zklidnění provozu bylo dříve provedené DOP MHMP jako opatření BESIP, jako celek
funguje velmi dobře.

• Pro pohyb dětí by instalace SSZ mohla při správném provedení přinést určité zlepšení, nutné by
bylo prověřit variantu signalizování pouze přechodu pro chodce anebo celé křižovatky (na výzvu,
funkční např. pouze ve špičkovou dobu apod.).

• S ohledem na významně vyšší problémy jiných míst a předpokládanou komplexní přestavbu místa
kvůli Radlické radiále se v tuto chvíli jeví jakékoliv nákladnější úpravy tohoto místa jako nereálné.

• Tento bod není projektantem dále řešen samostatně, souvisí však s komplexním řešením Radlické
ulice a přilehlých problémových míst.
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MÍSTO 10: PŘECHOD U TYRŠOVY ŠKOLY

Popis problémů z pohledu dětí a rodičů:

• Poněkud nepřehledné místo, přechod za zatáčkou.

Nápady dětí a rodičů na řešení situace:

• ...

Kometář projektanta:

• Pro danou lokalitu by bylo jistě výhodnější výraznější zklidnění prostoru (včetně možného
částečného stavebního zvýšení vozovky apod.), avšak v kontextu intenzity automobilové dopravy
(celkem cca 1000 vozdiel denně pro oba směry, v současnosti i ve výhledu) a závažnosti problémů
ostatních míst nebude toto místo dále podrobněji řešeno.

• V souvislosti s Radlickou radiálou je předpoklad výstavby zvýšeného prahu.
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DALŠÍ PODNĚTY:

• Častější intervaly autobusů – bezpečnější cesta od zast.busu, Školní autobus

◦ případné posílení současných spojů anebo doplňkové zavedení samostatného spoje nutné řešit
přímo ve spolupráci s Ropidem

• Cyklostezka od metra ke škole

◦ „chráněné propojení“ s minimálním kontaktem s automobilovou dopravou, především pro děti,
by bylo vhodné, nyní neexistuje

◦ z hlediska dopravního režimu se nemusí jednat pouze o stezku samostatnou anebo s chodci
(společnou či oddělenou), ale také o účelovou komunikaci či zklidněnou zónu

◦ problém se týká především úseku mezi stanicí metra Jinonická a ulicí Mezi Lány, ulice v okolí
školy by měly fungovat jako sdílený prostor bez segregace

◦ za současného stavu nivelitně příznivý koridor Radlické ulice umožňuje bez omezení
automobilové dopravy pouze dílčí úpravy pomocí integračních opatření (z hlediska
uživatelského jiná cyklistická „cílová skupina“), alternativní koridor kolem Tyršovy školy má příliš
velké (nenormové) převýšení: bez výrazných dopravně-organizačních anebo stavebních úprav
není realizace možná

◦ v případě komplexní přestavby území v souvislosti s Radlickou radiálou je žádoucí upravit
současný projekt (stupeň územní řízení) tak, aby toto spojení vzniklo, a to v plnohodnotném
provedení: dosud se s ním nepočítá

• Stojany na kola u školy

◦ vhodné pro parkování dětí, učitelů a pracovníků školy i návštěvníků

◦ střednědobé stání nutné řešit přímo na pozemku či v budově školy se školou 

◦ krátkodobé stání v rámci předprostoru školy (problémová místa 5 a 6) lze výhledově zajistit i ve
spolupráci MČ Praha 5 a TSK Praha

• Cyklostezka kolem Galerie Butovice

◦ mimo klíčové spádové území projektu Bezpečných cest do škol

• Semafory na křižovatce Radlická x Butovická

◦ viz bod č.9

• Oprava stávajících retardérů

◦ viz principy zklidňování v bodech uvedených výše...

• Zrušit billboardy, vysázet stromy, lavičky, odpadkové koše

◦ ano, viz body uvedené výše...

• Všichni kluci bychom chtěli nějakou dobrou asfaltovou cestu od školy k metru pro koloběžky

◦ viz bod „cyklostezka“ výše, do věku 10 let je možné jezdi na koloběžce i na kole legálně i po
chodníku, ale ohleduplně!
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NÁVRHY ŘEŠENÍ

NÁVRH ŘEŠENÍ – MÍSTO 01 + 07 / výkres 001
Kompletní rekonstrukce, resp. přestavba sou časné SSZ . Základní princip návrhu: 

• nový st ředový d ělící ostr ůvek :

◦ šířka 2,50 m = dostatek prostoru, ale krátké překonávání celé komunikace
◦ dva přechody pro chodce = při zapnuté SSZ standardně možné přejít najednou,

v případě výpadku SSZ rozfázované překonávání komunikace „nadvakrát“ 

• snížení po čtu jízdních pruh ů: 

◦ 1 JP z centra + 1 JP do centra
◦ šířka 4,0 m umožňuje vzájemné bezpečné míjení osobních vozidel a jízdních kol
◦ vytvořen samostatný JP pro levé odbočení
◦ v navazujících úsecích lze ponechat současný stav (2+2 JP) či snížit počet JP

• vytažení obruby  na úkor vozovky  (rozšíření PP):

◦ na severní straně: především zlepšuje rozhledové poměry pravotočivé zatáčky
◦ na jižní straně: zvětšuje prostor pro bezkolizní pohyb v PP pěšky i na kole

• obousm ěrný p řejezd pro cyklisty :

◦ samostatná návěstidla, přejezd Radlické ulice při zapnuté SSZ vždy najednou,
v případě výpadku SSZ možné přejet komunikaci „nadvakrát“ 

◦ propojení přetnutné poptávané logické historické cesty (Mezi Lány – U Tyršovy školy)

• sdílený prostor  v návazných úsecích (v PP):

◦ dopravní režim: společná stezka pro chodce a cyklisty / pěší zóna s povoleným
vjezdem jízdních kol

◦ napojení na zklidněné komunikace (v navrhované zóně 30 a před Tyršovou školou)

• další postup: TSK – zařadit do programu výstavby a obnovy SSZ  v Praze (Eltodo)

zklidn ěná zóna Tempo 30 :
• začátek + konec: zpomalující polštáře (kruhové retardéry) na vjezdu do ulice Mezi Lány
• bezpečný pěší pohyb přes vozovku v libovolném místě
• snadný přesmyk při jízdě na kole k přejezdu pro cyklisty i od něj

kultivovat p řirozené p ěší cesty
• vyšlapanou cestu od ulice Mezi Lány k chodníku podél Radlické lze zpevnit alespoň

mlatovou úpravou: je na pozemku MHMP = nižší pravděpodobnost komplikací
• vyšlapanou cestu od ulice Mezi Lány k SSZ přechodu by bylo vhodné zpevnit, nejlépe

provedení v živici či dlažbě: je na soukromém pozemku = pravděpodobné komplikace

odstranit billboardy
• žádoucí z hlediska bezpečnosti provozu = vizuálně podstatně snižuje schopnost řidičů

vnímat dopravní značení i bezmotorové účastníky provozu (chodce a cyklisty), zvláště děti
• vhodné z důvodu nekulturního znečištění veřejného prostoru = nedůstojné
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NÁVRH ŘEŠENÍ – MÍSTO 02 / výkres 002:

etapa 1 – okamžité řešení:
 

• dopln ění schodišt ě

◦ umíst ění:  přímé  propojení  mezi  podchodem a horní  úrovní  Radlické  ulice,  naproti
současné ramp ě (tj. v přímém poptávaném směru při cestě do školy). Velmi vhodné je
vedení v oddálené poloze od železobetonové zdi podchodu (dle výkresu), především
z důvodu přehlednosti a bezpečnosti prostoru a vyššího komfortu při rychlé chůzi.

◦ provedení :  buď  jako  provizorní  stavba  (lehká  montovaná  konstrukce  kovová,
popř. dřevěná)  nad  povrchem  (založeno  pouze  na  patkách),  anebo  trvalé
(např. betonová stavba s dílčími terénními úpravami, nutná kooridnace s etapou 2)

◦ parametry:  převýšení cca 3 m  (při  výšce nášlapu 0,165m cca 18 schodů  s jednou
mezipodestou, možné prověřit i provedení rampovými schody)

• pro řezat zeleň

◦ v bezprostředním okolí (min. 10 metrů) od cest by neměly být žádné křoviny přesahující
výšku 1 m), i v případě nerealizace schodiště v etapě 1

• osvětlení podchodu

◦ minimální varianta: doplnit zářivkové osvětlení s bezpečnostním krytem

◦ optimální varianta: doplnění zářivek či jejich nahrazení pomocí svítidel LED, s možností
dalších doprovodných efektů (umístění, proměny barevnosti apod.)

• výtvarná humanizace podchodu

◦ grafická výzdoba stěn, popř. stropů a chodníku (jako např. podjezd Hlávkova mostu)

◦ při  získání  souhlasu  správce  (TSK Praha)  není  nutné zadávat  jinému subjektu,  ale
může být úspěšně provedeno samotnými dětmi, a to i přímo v rámci výuky

inspirace pro provedení – ukázky výtvarných děl v podjezdech (Londýn)
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inspirace pro provedení – ukázka výtvarného ztvárnění stěn podjezdu
(Praha, podjezd Hlávkova mostu po cyklotrase A 2)

inspirace pro provedení – ukázka výtvarného ztvárnění stěn dětmi v podchodu (Otrokovice)
fotografie – zdroj: ZŠ Otrokovice

etapa 2 – řešit v rámci rozpracované DÚR Radlické radiály:

• především  dílčí  úpravy  provedení  v  projektu  nově  doplněného  schodiště  a  návazného
uličního parteru

• podrobněji viz samostatnou kapitolu k Radlické radiále
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NÁVRH ŘEŠENÍ – MÍSTO 04 / výkres 003 :

etapa 1 – okamžité řešení:
 

     Rekonstrukce sou časné SSZ . Základní princip návrhu: 

• úprava polohy kritického p řechodu pro chodce 

◦ umíst ění více kolmo  na slepou větev křižovatky

▪ zkrácení délky přechodu pro chodce

▪ zlepšení rozhledových poměrů  = chodci nejsou pro řidiče odbočující vpravo ve
slepém úhlu, vozidla nenajížději k chodcům zezadu, ale z boku (při přecházení se
vzájemně všichni lépe vidí)

▪ vytvoření místa pro zastavení odbočujícího vozidla před přechodem pro chodce
mimo jízdní pruh hlavní komunikace

◦ nutné rozší ření chodníku  na jižním nároží na úkor zatravněného svahu, včetně
drobných terénních úprav – vyspádování či nízká opěrná zídka (stupňovitá s vegetací)

◦ min. nutné zrušení současného a osazení nového sloupku SSZ  na jižním nároží,
vhodné i na druhé straně přechodu pro chodce

◦ provedení bezbariérových úprav

• možná p řestavba celé k řižovatky

◦ byly předběžně prověřovány různé možnosti řešení (dělicí ostrůvek u přechodu pro
chodce, úpravy řazení se samostatným odbočením, směrovými signály apod.)

• další postup: TSK – úprava p řipravovaného projektu  v rámci programu výstavby
a obnovy SSZ  v Praze (Eltodo)

◦ možná komplikace: majetkoprávní vztahy

◦ poznámka projektanta: řešení místa č.01 má výrazně vyšší prioritu než tato úprava, ale
s ohledem na probíhající přípravu rekonstrukce této SSZ (ve stupni dopravní studie
v říjnu 2011) je vhodné se o tuto dílčí změnu projektu pokusit

etapa 2 – řešit v rámci rozpracované DÚR Radlické radiály:

• celé  místo  je  nad  plánovanými  novými  tunely  Radlické  radiály,  které  by  zde  měly  být
budovány jako hloubené, tj. celý prostor zde bude zlikvidován a utvářen „úplně znovu“

• podrobněji viz samostatná kapitola k Radlické radiále
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NÁVRH ŘEŠENÍ – MÍSTO 05 / výkresy 004 +005 +006 +007 +008 +009 :

základní principy návrhu:
• zajištění vyvážené proporce mezi pobytovou a dopravní funkcí prostoru
• zrušeno kolmé parkování před budouvou školy, zachována možnost podélného stání na

opačné straně ulice
• uvolněný prostor pro chůzi, setkávání i hry dětí apod.
• doplnění stojanového hnízda – městské stojany TSK typu obrácené „U“, cca 6 ks
• zklidňující úpravy provozu, rozšíření dopravně zklidněné zóny
• změna organizace automobilové dopravy rodičů, kteří děti přivážejí do školy (viz schema):

◦ snížit automobilový provoz před školou tím, že rodiče nebudou vysazovat děti přímo
před budovou, ale u zklidněného hrdla Butovické u ulice Stodůlecká

◦ nelze nařídit, lze zajistit osvětou, komunikací a nepsanou dohodou s rodiči a dětmi

etapa 1 – okamžité řešení:

charakteristika:
• levné řešení provedené pouze dopravně-organizačními prvky
• realizovatelné v krátkodobém horizontu (jaro 2012)
• otestování funkčnosti pro případná budoucí nákladnější stavební opatření 

postup:
• podat žádost o stanovení místní úpravy provozu na příslušný silniční správní úřad, tj. odbor

dopravy MČ Praha 5
• vydání stanovení místní úpravy provozu
• nezbytné opravy poškozeného živičného povrchu (se správcem komunikace TSK Praha)
• realizace nového dopravního značení
• plochy nepojížděné automobily výtvarně zpracovat samotnými dětmi, i v rámci výuky

etapa 2 / 3 – stavební řešení (menší / v ětší rozsah)

charakteristika:
• trvalé, ale investičně nákladné opatření, realizovatelné nejdříve v časovém horizontu

několika let
• rozsah realizace se může omezit pouze na prostor před školou anebo i navazující úseky

ulic, je možné provádět i na etapy v závislosti na množství finančních prostředků
• prostor může být celý v jedné úrovni: všechny pojížditelné plochy mohou být v úrovní ploch

pochozích a odděleny pouze fyzickými zábranami proti vjezdu automobilů, které však
neznemožňují volný pohyb pěšky anebo na kole

postup:
• nutné zadat podrobnou prověřovací studii
• stavební a tvarové provedení jednotlivých ploch se bude odvíjet od přesných požadavků na

průjezd vozidel, možnosti odvodnění apod.
• doplnění stromů před školou, jejich množství a rozmístění bude limitováno především

vedením inženýrských sítí
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NÁVRH ŘEŠENÍ – MÍSTO 06 / výkres 010 :

základní princip návrhu:
• zklidňující úpravy při zachování společného sdíleného prostoru

provedení
• zklidňující hrdla vytvořená pomocí terčů (polštářů – ozn. Z 12) ve vozovce, plastovými

sloupky (balisety) a doplňujícím vodorovným dopravním značením (optická psychologická
brzda 0 ozn. V 18, bílá klikatá čára – ozn. V 12e)

postup:
• integrace návrhu do projektu vyznačení hlavní cyklotrasy celoměstského významu A 122
• žádost o stanovení místní úpravy provozu na příslušný silniční správní úřad, tj. odbor

dopravy MČ Praha 5
• vydání stanovení místní úpravy provozu
• nezbytné opravy poškozeného živičného povrchu (se správcem komunikace TSK Praha)
• realizace nového dopravního značení
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RADLICKÁ RADIÁLA / výkres 011:

V době dokončení studie bezpečných cest do škol (listopad 2011) je dokon čována p říprava DÚR .

V posledních cca dvou letech došlo v rámci přípravy k několika významným úpravám v rámci
území, které se přímo dotýká okolí školy a cesty k metru. Zároveň byly ve spolupráci zástupců
projekční  kanceláře  Půdis  a  bývalé  Komise  RHMP pro  cyklistickou  dopravu  provedeny  dílčí
procyklistické úpravy, především byla doplněna integrační opatření na významných komunikacích
– tyto úpravy však nejsou pro bezpečné cesty do školy klíčové.  V projektu DUR je žádoucí
provést  díl čí  úpravy ,  které  byly  před  dokončením  této  studie  předjednávány  s  projektantem
Radlické radiály. Jsou zevrubně popsány níže a zachyceny v grafické příloze.

U místa č. 2 u stanice metra Jinonická již bylo dopln ěno chyb ějící schodišt ě, nyní bude vhodné
ještě  řešit  především  dílčí úpravy prostoru  poblíž portálu silničního tunelu (v těsném kontaktu
s pěšími  vazbami).  Spíše  jako  nereálné  se  jeví  prověření  možnosti  přepracování  celého  uzlu
přestavováné  křižovatky  ulic  Radlická  x V Zářezu  (nově  SSZ)  s  městotvorným  úrovňovým
přecházením současných i nových ulic a nezakonzervováním, ale zrušením současných podchodů
a stísněných prostorů okolo vestibulu stanice metra Jinonická.

schematický zákres letošních úprav projektové dokumentace do vizualizace původního návrhu
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V koridoru sou časné Radlické ulice  již nemá být komunikace definitivně zrušena (viz původní
obrázek), ale po výstavbě hloubených tunelů sem bude navrácena zpět v provedení 2x 1 běžný
jízdní  pruh +  1  cyklistický pruh s  řadicími  pruhy před křižovatkami  a  chodníkem při  východní
straně.  Bude  žádoucí  zajistit  komfortní  m ěstotvornou  ší řku  chodníku  (min. 3 m),  a  také
vymíst ění stožár ů veřejného osv ětlení vedle chodníku. 

U místa č. 4 je žádoucí zajistit přímou p ěší vazbu  podél Radlické, bez zacházky. Pravděpodobně
nejvhodnější  bude  provést  stavebn ě  zvýšený  chodníkový  p řejezd  tak,  že  při  odbočování
z Radlické ulice bude nutné najíždět do zvýšené úrovně.

U místa č. 1 má být portál nového tunelu a vazba mezi ulicí Mezi Lány a Tyršovou školou bude
posunuta více východním směrem. Pro zachování, zlepšení a kultivaci komfortního propojení pro
pěší a cyklistickou dopravu je nezbytné provést následující úpravy:

• v ulici Mezi Lány doplnit zvýšený stavební práh  mezi zástavbou a okružní křižovatkou,
jako vjezd do zklidněné zóny

• doplnit stezku propojující tento stavební práh s komunikací před Tyršovou školou:

◦ společný provoz chodců a cyklistů

◦ šířka min. 4 0 m , plynulé směrové oblouky

◦ přechod + p řejezd  přes novou komunikaci

◦ u  křížení  účelové  komunikace  k rychlostní  silnici  (v  koridoru  nové  Radlické  ulice)
nadřazení a zachování kontinuity stezky stavebním provedením oproti příčné vazbě

◦ úprava  portálu  tunelu  Radlické  radiály  tak,  aby  byl  pohyb  po  stezce  plynulý  a
s dobrými rozhledovými poměry

◦ úprava směrového vedení cest  v rámci parkových úprav

U místa č. 9 vhodné navrátit přechod i do současné polohy a zlepšit parametry navazujících cest.
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Ing. arch. Tomáš Cach, podzim 2011
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