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 1. SHRNUTÍ DOPORUČENÉHO DALŠÍHO POSTUPU

 1.1. LOKALITA 01 _URXOVA

Kroky:

 co nejrychleji  realizovat nestavební opatření podle varianty A (D01a) – v této fázi  možno bez úprav
směrovosti v širším území

(MČ P8 žádá TSK; odhad nákladů: 150 000Kč za TSK)

 po půl roce a roce provozu provést vyhodnocení fungování opatření
(MČ P8 koordinuje s  TSK)

 pokud se opatření osvědčí, zvážit potřebu realizace návazných úprav směrovosti v území a případně
tato opatření realizovat

(MČ P8 žádá TSK; odhad nákladů: 350 000Kč za TSK)

 pokud se neosvědčí, zahájit projektovou přípravu stavebního opatření (D01b) a stavebním řešením toto
řešení nahradit

(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů vč. realizace 2,5mil. Kč za TSK)

Hlavní koordinace:

 směrovost v rámci nestavebních/stavebních opatření v ul. Hybešova (D03a, D03b)
 směrovost v rámci stavebních úprav východního náměstčka (D02, D03a, D03b)
 organizace svozu odpadu z nových kontejnerů v nároží
 organizace hlídkové služby MP u nedalekého přechodu

 1.2. LOKALITA 02 _ „NÁMĚSTÍČKO“

Kroky:

 zadat přípravu studie proveditelnosti pro obě symetrická náměstčka – dopracování architektonického
řešení  celkové koncepce prostorů,materiálového řešení,  mobiliáře,  zeleně,  koordinace se sítěmi a s
dalšími záměry, stanovení vhodné etapizace

(MČ P8 zadává externímu zpracovateli; odhad nákladů: 250 000Kč za MČ P8)

 na základě vhodného postupu stanoveného studií proveditelnosti následně zadat k projektové přípravě
TSK nebo zahájit přípravu realizace po vlastní ose

(MČ P8 žádá TSK nebo MČ P8 samostatně zadává PD externímu  zpracovateli;  odhad nákladů vč.
realizace 2x5mil. Kč za TSK/MČ P8)

Hlavní koordinace:

 směrovost v rámci nestavebních/stavebních opatření v ul. Hybešova (D03a, D03b)
 směrovost v rámci stavebních úprav východního náměstčka (D03a, D03b)
 organizace svozu odpadu z nových kontejnerů v ul . Kubova
 řešení provozu přilehlých provozoven „Karlínská pivnice“ a „Divoké matky“
 organizace výstavby školní jídelny
 případné soukromé stavební záměry v koncovém úseku ul. Pernerova

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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 1.3. LOKALITA 01 _ HYBEŠOVA
 co nejrychleji realizovat nestavební opatření v místě používaném pro přecházení (D03a/D03b) – použité

řešení závisí na 
(MČ P8 žádá TSK; odhad nákladů: 40 000Kč za TSK)

 paralelně postup příprav stavebního řešení náměstčka – viz výše v 1.2.

 v  koordinaci  se  řešením  náměstčka  zahájit  přípravu  úprav  v  křížení  ulic  Hybešova  a  Na  Střelnici,
vyhodnotit případnou vhodnost koordinace s úpravami řešení celé ulice

(MČ P8 žádá TSK; odhad nákladů vč. realizace 2,5mil. Kč za TSK/MČ P8)

Hlavní koordinace:

 ne/realizace a směrovost v rámci nestavebních/stavebních opatření v křížení Urxova x Křižíkova (D01a,
D01b)

 ne/realizace a  směrovost v rámci stavebních úprav východního náměstčka (D03a, D03b)

 1.4. LOKALITA 01 _ ŠALDOVA
 zadat opatření do seznamu BESIP

(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů vč. realizace 1,5mil. Kč za TSK)

 v případě nutnosti možné rozdělení na tři odděleně řešená místa

Hlavní koordinace:

 příprava plánované vlakové stanice Praha-Karlín
 pokračování zastavování volných pozemků podél ul. Pernerova
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 2. ANALÝZA

 2.1. METODIKA PRŮZKUMŮ
V  lokalitě  bylo  provedeno  několik  terénních  průzkumů  a  pořízeno  větší  množství  fotografí.  Pod

vedením koordinující organizace Pražské matky bylo realizováno dotazníkové šetření mezi rodiči a dětmi,
které mj. umožnilo na velmi velkém vzorku (90% dět, 30% rodičů) popsat trasy, po nichž se děti do školy
dopravují. V červnu a v listopadu bylo provedeno sčítání dopravy v lokalitě, které pokrývalo pohyb chodců,
cyklistů a automobilů v hlavních směrech ve vybraných lokalitách. Podrobný průzkum byl umožněn díky
zapojení dět ze ZŠ Lyčkovo náměst, které sčítání pod dohledem vyučujících a projektanta prováděly.

 2.2. ŠIRŠÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

 2.2.1.  VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Hlavní území, v němž bylo území analyzováno je zhruba ohraničeno ulicemi Sokolovská a Pernerova a
dále karlínským náměst a Invalidovnou/parkem Kaizlovy sady. V této oblasti se děti pohybují v uličním
prostranství ve větších počtech. Část dět cestuje samozřejmě i z míst mimo tuto oblast, nicméně jedná se
už o rozptýlenější a méně početné děti anebo je již území zásadně odlišné a oddělené od bezprostředního
okolí školy (to plat především pro oblast sídliště Invalidovna).

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 1: Výřez území, které bylo zhruba uvažováno při podrobnější analýze.
(zdroj: přispěvatelé OpenStreetMap.org)
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 2.2.2.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

 Z hlediska dopravy

Z dopravního hlediska  je zásadní,  že  značná část Karlína spadá do oblast Zóny 30.  Vzhledem ke
svému rozsahu je ale vnitřní  charakter této zóny dosti různorodý – od ulic s minimálním provozem a
reálnou cestovní rychlost spíše zásadně nižší než 30 km/h a charakterem místy bližším Obytné zóně až po
relativně intenzivně zatžené komunikace s běžnou cestovní rychlost vyšší a charakterem bližším městské
třídě s rychlost 50 km/h. 

V rámci uvažovaného území je škola umístěna asymetricky na jeho východním okraji. Dále na východ
se pak  nachází  území  se  zcela  odlišným charakterem.  Celé  Lyčkovo náměst včetně  školy  je  vlastně
umístěné až v koncovém úseku nejhustěji využívané část Karlína , což souvisí i s vazbami automobilové a
částečně i dalších druhů dopravy. V okolí náměst na rozdíl od jiných část Karlína prakticky neexistuje nic,
co by bylo možné považovat za tranzitní dopravu – díky chybějícím propojením dále na Invalidovnu je
veškerá automobilová doprava odvedena na kapacitní  komunikaci  Rohanské nábřeží  a veškerá vozidla
pohybující se v okolí ZŠ zde mají svůj bezprostřední původ či cíl. S tm souvisí i relativně nízké intenzity
automobilové dopravy. Díky systému jednosměrek je v lokalitě již dnes navíc samozřejmé určité mírné
zkomplikování průjezdu vozidel.

Naprosto  převažujícím  způsobem  dopravy  v  lokalitě  je  tedy  zjevně  pěší  doprava  a  na  pražské
poměry je zde značně rozvinutá i doprava cyklistcká, které jsou zčásti přizpůsobeny i parametry ulic a
infrastruktura.  Především z hlediska počtu  stojanů pro jízdní  kola ale  už  začíná nabídka nedostačovat
poptávce.  V  území  současně  díky  vhodnému  terénu  operuje  velké  množství  kol  bezstanicového
bikesharingu Rekola, sdílených bezstanicových elektrokoloběžek Lime a také zde funguje několik stanic
bikesharingu Homeport.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 2: Cyklistická doprava v území - občasný průjezd s využitm sdílených kol
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Z hlediska parkování osobních automobilů je celá lokalita dramatcky přetžená. V současnosti je po
posledních úpravách v rámci korekcí ZPS již v některých ulicích parkovaní řešeno na hraně či za hranou
normových požadavků. Jakékoli zlepšení situace v ulicích z hlediska kteréhokoli z řešených druhů dopravy
díky nezvládnuté regulaci parkovacích stání nutně povede k určité (byť mírné) redukci v počtu parkovacích
stání. Rezervní kapacity pro vytváření náhradních stání v lokalitě v podstatě neexistují.

Nejrozměrnější vozidla, která je v širší lokalitě při navrhování jakýchkoli úprav třeba brát v úvahu, jsou
v  současnosti vozidla  svozu  odpadu  –  přímo  v  Karlíně  běžně  operují  dvounápravová  vozidla  dvou
operátorů svozu. Průjezd MHD se lokality s výjimku tramvají na ul. Sokolovská netýká, a to od zprovoznění
ul.  Rohanské  nábřeží  ani  ve  formě řešení  nutných  objízdných  tras  při  plánovaných  či  neočekávaných
uzavírkách ul. Sokolovská. Průjezd autobusů tedy není třeba brát v úvahu. Průjezd dalších rozměrnějších
vozidel  se samotného okolí  Lyčkova náměst týká pouze velmi zřídka – ve formě stěhování  či  potřeby
zajištění stavebních prací. Při řešení běžných úprav v ulici není tedy brán v potaz. Výjimkou je západní část
ul. Pernerova a ul. Křižíkova a dále ul. Šaldova, které tvoří osnovu vytženějších komunikací a po nichž se v
souvislosti se současnou stavební aktivitou v okolí či se zásobováním pohybují i další rozměrná vozidla.
Jejich  častý  provoz  je  však  v  rámci  Zóny  30  jednoznačně  nevhodný,  ve  většině  případů  spojený  s
dočasnými stavebními pracemi a v případě zásobování objektů zjevně nahraditelný menšími vozidly.
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Obr. 3: Cyklistická doprava v území –  pravidelná jízda s nákladem (vlastní kolo se sedačkou a velkým košíkem)
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Obr. 4: Vozidlo svozu odpadu společnosti  IOOEC

Obr. 5: Vozidlo svozu odpadu společnosti Iražské služby
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 Z hlediska památkové péče

Naprosto  zásadní  je  z  hlediska  jakýchkoli  úprav  v  uličním  prostoru  to,  že  Karlín  je  jako  celek
památkovou zónou a požívá tedy s tm související relativně velký stupeň ochrany. Kulturní památkou je
pak také celý areál školy, ale také celý park před školní budovou. V ulici Kubova se dále nachází jeden
obytný dům, který je kulturní památkou a v blízkém okolí se pak památková ochrana vztahuje na několik
dalších objektů. Především v důsledku ochrany zóny, budovy školy a parku je však nutné při jakýchkoli
návrzích považovat památkovou hodnotu za jeden z hlavních vlivů při formování fnální podoby úprav v
území.  V  případných  dalších  stupních  následujících  po  této  studii  je  tedy  od  začátku  nutná  těsná
spolupráce s odbornými institucemi památkové péče.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 6: Aktuální vymezení ZIS na Lyčkově náměst a v bezprostředním okolí (zdroj: www.parkujvklidu.cz)
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 2.2.3.  DOPRAVA DĚTÍ DO ZŠ – PRŮZKUM NA ŠKOLE

Z výsledků anket mezi dětmi a rodiči vyplývá několik zásadních poznatků:
 Většina dět bydlí v docházkové vzdálenosti školy nebo ve vzdálenosti, která je pro děti stále snadno

překonatelná na kole či koloběžce.
 Zhruba polovina dět také do školy a/nebo ze školy vykoná zásadní část cesty pěšky.
 Na kole či koloběžce jezdí do školy a ze školy naprosté minimum dět  – pouze 1%. Současně by si ale

na koloběžce přálo jezdit 20% dět a na kole celých 25%. Obecné shrnut důvodů, proč chtějí jezdit, ale
nejezdí, které děti uváděly, zahrnuje vzdálenost bydliště od školy, nebezpečnou cestu, odpor rodičů a
nemožnost uložení kola/koloběžky/skateboardu ve škole.

 Absenci možnost bezpečného uložení kol a koloběžek považuje za problém více než 80% rodičů (45%
rozhodně anoí 31% spíše ano).

 Autem do školy a/nebo ze školy rodiče vozí pouze cca 10% dět.  Současně by si jich ale autem přálo
jezdit celých 20%. Příčinou je zjevně umístění školy v hustě obydlené oblasti, odkud je většina dět a
skvělá dostupnost MHD. V tom je škola v rámci projektu BCŠ v Praze relativně specifcká.

 Rodiče,  kteří vozí  své děti do školy (alespoň někdy) autem pro to podle svých slov mají  především
následující  důvody  (pořadí  podle  četnosti odpovědí):  mají  to  cestou  do  práce,  je  to  podle  nich
nejrychlejší, mají to do školy daleko, na cestě do školy chybí bezpečné a pohodlné pěší cesty, dítě je
příliš malé, bojí se o něj v provozu na ulicích nebo protože neexistuje možnost využít MHD nebo je to
příliš komplikované.

 Za hlavní zdroje problémů při cestě do školy rodiče považují nebezpečné dopravní situace a následně
nebezpečné  nebo  nepříjemné  lidi.  Za  příliš  dlouhou  nebo  složitou  tuto  cestu  považuje  naprosté
minimum rodičů.

 Ve vztahu k dopravním situacím je rodiči za zásadní problém okolí školy považována absence přechodů,
a  to  především  explicitně  opakované  zmiňované nechráněné  přímé  přecházení  na  trase  zastávka
tramvaje – ZŠ v nároží Urxova x Křižíkova. Objevuje se také několik stžnost na nebezpečí ze strany
rodičů v autech, kteří ohrožují ráno ostatní děti.

 Ve vztahu k „nebezpečným“/“nepříjemným“ lidem jsou zřejmě především opakované zmínky týkající se
využívání parku před školou. Za problematickou je rodiči považována především přítomnost „Romů“,
„narkomanů“, „mladých“ a podobně.

 Všeobecně panuje spokojenost s fungováním prostoru bez aut před vstupem do školy. Opakují se ale
stžnosti na obecné řešení koncepce parku (poptávka po hřišti, problematický mobiliář, údržba),) i na
jednotlivé detaily (více stojanů, více laviček...)

Obr. 7: Výstup ankety rodičů: Vzdálenost bydliště od školy

 

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 8: Výstup ankety rodičů:  Cestování autem

 

V rámci průzkumu mezi dětmi byla zpracována také mapa ukazující trasy jednotlivých dět cestou do
školy a ze školy. Z té vyplývá, že hlavní trasy využívané dětmi jsou podle významu následující:

 od zast. tram. Urxova
 pěšky z Křižíkovy
 pěšky z Pernerovy
 pěšky z Invalidovny
 od auta

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 9: Výstup ankety rodičů: Iroblémy při samostatné cestě do školy
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 2.2.4.  PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU

Z  hlediska  cesty  do  školy  je  pro  děti obecně  zcela  klíčový  prostor  v  bezprostředním  sousedství
samotného hlavního vstupu do školy. V případě některých škol se jedná o dobře chráněné místo využívané
i k pobytu dět, zvláště v případě škol v blokové zástavbě jde naopak o rizikový prostor, kde se děti sice
mají  tendenci  zdržovat,  ale  současně  zde  nedostatek  prostoru  a  blízkost  komunikace  s  provozem
automobilů vytváří rizikové situace. V případě ZŠ Lyčkovo náměst došlo v nedávné době k transformaci ze
spíše problematického prostoru s typicky chaotickým provozem automobilů mezi kterými se pohybovaly
děti na  zcela  automobilovému  provozu  uzavřenou  součást  parkové  plochy  náměst.  Tato  úprava  je
všeobecně schvalována, značně rozšiřuje plochu v okolí školy zcela bez rizika ze střetu s automobily a
současně díky minimalistickému řešení místo ani nijak nedegraduje esteticky.

Základní opatření zvyšující kvalitu cesty do školy pro všechny děti této ZŠ tedy již bylo realizováno.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann

                            

A01 _ 15 / 38

Obr. 10: Výstup ankety dět: hlavní trasy příchodu ke škole
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Obr. 11: Stav prostoru před vstupem do školy –  březen 2015

Obr. 12: Stav prostoru před vstupem do školy –  říjen 2016
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 2.3. VYMEZENÍ LOKALIT A PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 13: Stav prostoru před vstupem do školy –  současné řešení

Obr. 14: Vybrané lokality v rámci širšího řešného území
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Na základě dotazníků, pozorování a projednání v rámci pracovní skupiny byly vybrány 4 lokality, které
byly analyzovány z  hlediska dopravních  problémů a jejich příčin a následně byla navržena jejich  nová
řešení.  Vedle analýz a návrhů v těchto lokalitách byly  prověřeny také varianty  řešení  parkování  kol  a
koloběžek dět dojíždějících do ZŠ.

(Jednotlivé  uváděné  údaje  v  následující  části vycházejí  ze  sčítání  provedeného  v  červnu  2018.  V
listopadu 2018 pak proběhlo další sčítání s přibližně srovnatelnými výsledky.)

 2.3.1.  KŘÍŽENÍ URXOVA X KŘIŽÍKOVA (VIZ. VÝKRES C01)

Klíčovým  místem  křižovatky  je  přecházení  lidí  na  trase  mezi  zastávkou  tramvaje  a  školou  mezi
severozápadním vysazeným nárožím ulic Křižíkova a Urxova a centrální plochou Lyčkova náměst. V tomto
spojení není zajištěna žádná ochrana přecházejících lidí, resp. se předpokládá, že přecházejí po přechodu
cca o 30 metrů dále na východ. K tomu však prakticky nedochází.  Ráno v nároží  během hodiny před
začátkem školního vyučování prošlo celkem 318 chodců (z toho 233 dět), zatmco na přechodu to bylo
pouze 61 chodců (z toho 33 dět). Na přechodu ovšem přechází prakticky výhradně chodci na trase mezi
západní část ul. Křižíkova a Lyčkovým náměstm, nikoli lidé na trase od a k tramvaji. V délce proflu mezi
přechodem a nárožím pak přešlo ve stejné době dalších 31 lidí. Za stejnou dobu v nároží projelo jen 44
automobilů a 12 bicyklů, v místě přechodu projelo 88 aut a 6 jízdních kol, polovina automobilů zatočila ke
škole.

Během hodiny po skončení výuky pak přecházelo celkově méně chodců - 98 v nároží, 27 mezi nárožím
a přechodem  a 62 na přechodu.  To zřejmě souvisí  především  s  tm,  že  velká  část  dět směřujících  k
tramvaji neodchází přímo ze školní budovy, ale z budovy jídelny u Kaizlových sadů či si dělá zacházku do
obchůdku U Kačenky na nároží ulic Hybešova a Křižíkova. I v tomto období však trvá stav, kdy přechod
využívá méně než polovina přecházejících mezi oběma stranami ulice, a to především lidé, kteří nesměřují
k či od tramvaje. Intenzity automobilové a cyklistické dopravy byly obdobné jako ráno.

V lokalitě bylo za jedenáct let, k nimž jsou dostupné policejní statistiky, nahlášeno celkem 11 nehod. V
žádné z nich nefguroval chodec. Zjevným důvodem je za prvé relativně nízká intenzita dopravy – tedy i
když vznikají pravidelně nebezpečné situace, jejich četnost je v souhrnu relativně nízká – a za druhé zjevně

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 15: Znázornění nehodovosti v lokalitě 01 za sledované období 2007-2018 (zdroj: JOVM)
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i předběžná ostražitost rodičů dět. Ti se podle vlastních slov nároží natolik obávají, že menší a zranitelnější
děti v tomto místě samostatně přecházet  nenechávají.  Čistě z hlediska bezpečnosti jde tedy zjevně o
úspěšné  řešení  situace,  které  je  však  z  hlediska  základních  principů  zajištění  možnosti bezpečné
samostatné cesty dět do školy nevhodné a neefektivní.

Nízká intenzita dopravy způsobuje, že k interakci s jedoucím vozidlem dochází pouze u malého počtu
chodců.  To ale zřejmě přispívá  i  k  nižší  opatrnosti chodců (vbíhání  do vozovky,  vstup do vozovky bez
rozhlížení, pomalé přecházení napříč ulicí se sluchátky atp.), která v kombinaci s absencí značení, fyzické
ochrany  chodců,  občasnou  rychlou  jízdou  aut  a  špatnými  rozhledy  zvyšuje  riziko  vyplývající  z  každé
interakce s jedoucími vozidly.

Poslední zásadní úprava organizace dopravy v této křižovatce zahrnující především rozšíření nároží,
zkrácení  přechodů a reorganizaci  dopravy vodorovným značením proběhla v období  mezi  lety 2003 a
2006.

V září 2018 (tedy až po sčítání) bylo vybudováno stanoviště podzemních kontejnerů v chodci nejvíce
vytženém nároží. Vzhledem k typu kontejnerů, mezi kterými se dá nadále procházet, se dá předpokládat,
že většina pěšího provozu v nároží bude zachována a dojde pouze ke snížení přehlednosti situace.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 16: Typické místo, v němž se přechází v nároží Urxova x Křižíkova (před realizací kontejnerů)
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Obr. 17: Relativně časté je v nároží i přecházení (zde přebíhání) křižovatky diagonálně. Relativně často zvláště děti
také vstupují do málo frekventované vozovky zcela bez rozhlédnut.

Obr.  18: Iraktické ověření nedostatečných rozhledů v obvyklém místě přecházení.  Relativně rychle přijíždějící
vozidlo se dostává do zoného pole dítěte teprve v okamžiku, kdy je v bezprostřední blízkosti. Nepozorné dítě
periferním viděním zaznamená až velice pozdě, řidič vozidla pohybující se rychleji dítě zaznamenat nemusí vůbec.
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 2.3.2.  „NÁMĚSTÍČKO“ V KŘÍŽENÍ PERNEROVA X SOVOVA X BŘEZINOVA (VIZ. VÝKRES C02)

Hlavní trasa ke škole prochází skrz "náměstčko" na ose Pernerova-Sovova. Jediný přechod na tomto
náměstčku  je  mimo tuto  trasu  i  mezi  jiné  poptávané  trasy,  takže  dětmi  prakticky  není  využíván  a  i
dospělými je využíván relativně málo. Chodci se tedy pohybují v různých směrech prakticky v celé ploše
náměstčka - volba konkrétní trasy je zřejmě ovlivněna především aktuálně projíždějícími  a parkujícími
vozidly. Toto přecházení je značně problematické především mezi nárožím před AFI centrem a kruhovým
středem náměstčka - chodci zde vstupují do relativně rozlehlé plochy vozovky a jsou ohroženi vozidly ze
tří směrů. Ráno takto za hodinu přechází 68 chodců (z toho 29 dět) a odpoledne 140 chodců (z toho 19
dět).

Dalším problémem je přecházení  mezi auty bez dostatečného rozhledu - to se děje především při
západní hraně náměstčka, v délce ulice Březinova a ve východní části ul. Pernerova. Na těchto místech
dohromady přechází ráno 234 chodců (z toho 59 dět) a odpoledne celkem 515 chodců (z toho ale pouze
55 dět).  Stejní  lidé  pak  přecházeli  také typicky  mezi  kruhovým  středem  náměstčka  a  nárožími  ulice
Sovova. Zde se však vozidla pohybují vzhledem ke stsněným poměrům, povrchu vozovky a pěší zóně o
poznání pomaleji, projíždí jich zde minimum a situace je celkově přehlednější. V prostoru náměstčka se ve
stejné  době  pohybovalo  ráno  celkem  203  automobilů  a  10  jízdních  kol.  Odpoledne  to  pak  bylo  360
automobilů a 5 jízdních kol.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr.  19:  Nově  realizované  kontejnery  v  nároží.  Snížení  plochy  vytváří  jednostranně  bezbariérové  řešení.
Iředpokládaný nepořádek v okolí kontejnerů po jejich zprovoznění bude naopak působit jako bariéra směřující
chodce do středu křižovatky nebo naopak blíže parkování.
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Přestože část  chodců nebyla sčítáním podchycena,  je  zřejmé,  že na náměstčku převažuje  celkový
počet chodců nad celkovým počtem vozidel. Děti se pak na pěším provozu podílí zhruba 10-25%. Plocha
náměstčka však není  pěšímu pohybu příliš  uzpůsobena,  je  značně bariérová a především v jižní  části
náměstčka dochází k nepřehledným situacím při přecházení. I přes to však zatm v této lokalitě nedošlo k
žádné  závažné  evidované  nehodě  chodce  a  automobilu.  Otázkou  nicméně  je,  jaký  bude  vliv  nového
administrativního centra v bezprostřední blízkosti náměstčka, které je v době zpracování studie postupně
uváděno do provozu.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr.  20: Znázornění nehodovosti v lokalitě 02 za sledované období 2007-2018. Opět se jedná pouze o drobné
nehody bez účasti chodců. (zdroj: JOVM)

Obr. 21: Typická interakce dět procházejících v nároží a vozidla přijíždějícího ve směru ze západní části Iernerovy.
V optimální trase je navíc louže vzniklá postupnou degradací systému odvodnění plochy.
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Obr. 22: Iřejíždění mezi dvěma chodníky diagonálně přes vozovku zády k (především ráno) dominantnímu směru
příjezdu vozidel.

Obr. 23: Návaznost stávající části zvýšené vozovky na vyšlapanou cestu supluje absentující bezbariérové řešení na
náměstčku, přestože jde o mírné prodloužení trasy ke vstupu do školy. Využívají cyklisté, chodci i zaměstnanci
technických služeb.
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 2.3.3.  KŘÍŽENÍ HYBEŠOVA X NA STŘELNICI (VIZ. VÝKRES C03)

V křížení ulic Hybešova a Na Střelnici je relativně malý provoz chodců i vozidel. Přímo v křižovatce
projelo v době sčítání celkem pouze 34 automobilů za hodinu ráno a 38 odpoledne. Ve stejných obdobích
projeli  křižovatkou  2,  resp.  5  cyklistů.  V  křížení  a  v  navazujících  ulicích  pak  ve  stejných  obdobích
přecházelo obdobné množství  chodců v různých směrech. Specifcké je ale odpolední sčítání na jižním
konci ul. Hybešova - na "polovičatém" místě pro přecházení zde za hodinu prošlo 209 dět a 29 dospělých.
Je to dáno odpolední migrací žáků z budovy školy ulicí Kubova, Hybešova a Na Střelnici do školní jídelny a
na  sportoviště.  Mnoho  dět tmto  místem  prochází  ve  větších  skupinách,  ale  prochází  i  množství
jednotlivců nebo dvou- či tříčlenných skupinek. Na jedné straně vozovky je chodník upraven alespoň tak,
že znemožňuje parkování, na protilehlé straně se však procházející chodci musí proplétat mezi parkujícími
vozidly.

V samotném křížení dochází k častému parkování vozidel mimo vymezená stání přímo v křižovatce.
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Obr. 24: Ortofoto 1938 - v místě symetrických "náměstček" zatm není zřetelné žádné využit plochy. Zřejmě tedy
fungovala jako všemi směry průchozí křižovatky cest. Stejná situace je vidět na všech snímcích až do r.1988/1989.
Změna řešení je patrná až na snímcích z r. 1996, tedy zřejmě po celkové úpravě prostorů přiléhajících k areálu
školy.
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Obr.  25: Znázornění nehodovosti v lokalitě 03 za sledované období 2007-2018. Opět se jedná pouze o drobné
nehody bez účasti chodců. (zdroj: JOVM)

Obr. 26: Většina dět i dospělých v současnosti využívá jednostranný pozůstatek prostoru pro přecházení zřejmě
vzniklého jako stavební příprava pro řešení širších návaznost v ul. Hybešova po rekonstrukci před cca 25 lety. K
realizaci dalších úprav už nicméně nedošlo.
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Obr.  27:  Iroblémem této  lokality  je  spíše  než vysloveně nebezpečné přecházení  především bariérové řešení,
havarijní stav všech povrchů a nízký komfort pohybu chodců. Olouhé přecházení a absence rozhledů z některých
směrů je sice problematická, ale vzhledem k velmi malé intenzitě dopravy jde spíše o menší problém než v dalších
lokalitách.

Obr. 28: V současnosti je v lokalitě nárazově velký pohyb větších skupin dět pod dohledem vyučujících na cestě na
sportoviště,  ale  i  samostatných  skupinek  dět směřujících  do  jídelny.    přes  budoucí  předpokládaný  úbytek
související s přesunem jídelny ke škole, zůstane v lokalitě velká část pěšího provozu zachována.
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 2.3.4.  KŘÍŽENÍ ŠALDOVA X PERNEROVA (VIZ. VÝKRES C04)

Křižovatka  ve  své  současné  podobě  vznikla  relativně  nedávno  v  souvislosti s  výstavbou
administrativního  centra  v  jejím  sousedství.  Jedná  se  o  nejvytženější  křižovatku  z  hlediska
automobilového  provozu  v  řešeném  území  a  dá  se  očekávat,  že  její  zatžení  ještě  vzroste  po  plném
zprovoznění administrativního centra. Křižovatkou během sčítání za hodinu projelo ráno 371 automobilů a
13 cyklistů a odpoledne 567 automobilů a 10 cyklistů. Ve stejné době se v křižovatce pohybovalo pouze
několik málo dět. V ulici Šaldova však na přechodu i mimo něj přešlo ráno celkem80 dospělých (a pouze 7
dět)  a  odpoledne  dokonce  274  dospělých  (a  pouze  5  dět).  Z  hlediska  cest  do  školy  tento  přechod
momentálně není zásadní. Stávající řešení přechodu je však značně problematické - křižovatka je rozlehlá,
má kvalitní  povrch a přechod je v návaznosti na původní stav odsunut daleko od samotné křižovatky.
Problematické  jsou  i  nedostatečné  rozhledy  před  přechody,  které  při  rychlejší  jízdě  včasné  zastavení
prakticky znemožňují. Většina vozidel se navíc pohybuje ve směru z východní části ul. Pernerova do ul.
Šaldova - relativně častá je rychlá jízda a nedání přednosti na přechodu. Při odpoledním sčítání dokonce
nedostali  chodci  přednost  celkem  v  77  případech.  Vzhledem  k  tomu,  že  v  odpoledních  hodinách
procházejí  převážně několikačlenné skupinky chodců,  je  pravidlem spíše na tomto přechodu přednost
nedostat než dostat. I to může přispívat k tomu, že rodiče své děti přes tento přechod nechtějí posílat.
Trasou, kterou děti pro cestu využívají je tedy především chodník při jižní straně ulice Pernerova, kde ráno
prošlo cestou do školy 30 dět.

I podle osobních vyjádření rodičů je přechod natolik nepříjemný a nebezpečný, že se mu oni sami i
děti vyhýbají a raději volí cestu po jižním chodníku. To však zjevně není trvale udržitelný stav, protože v
blízké budoucnosti se v souvislosti s výstavbou v ul. Pernerova dá očekávat za prvé všeobecné zvýšení
chodecké poptávky na obou stranách ulice a za druhé dočasné, ale v součtu zřejmě mnohaleté omezování
průchodnosti na jižním chodníku.

Specifkem křižovatky je také otáčení vozidel - při odpoledním sčítání se celkem 13 aut ve směru od
Florence v ul. Pernerova v křižovatce otočila a stejnou ulicí zamířilo zpět k Florenci.

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Obr. 29: Znázornění nehodovosti v lokalitě 04 za sledované období 2007-2018. Opět se jedná pouze o nehody bez
účasti chodců. (zdroj: JOVM)
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 3. NÁVRHY

 3.1. NÁVRHY DLE LOKALIT

Vzhledem k tomu, že všechny řešené lokality se nacházejí v památkové zóně a některé z nich jsou
navíc  v  přímém  kontaktu  s  vymezenou  plochou  kulturní  památky  parku  a  areálu  školy,  je  třeba  při
zpracovávání všech dalších podrobnějších stupňů PD respektovat základní pravidla:
 V rámci materiálového řešení povrchů využívat pro chodníky odpovídající vzory mozaikové dlažby.
 Vysazené chodníkové plochy realizovat při zachování stávajícího obrubníku v dané poloze nebo alespoň

při zachování stopy jeho polohy v borduře vytvořené mozaikou. Vysazenou plochu je třeba realizovat v
tmavé mozaice.  Pouze v případě značně problematického napojení je možné novou plochu zcelit  se
stávajícím chodníkem.

 Respektovat  základní  principy  urbanistického  a  kompozičního  řešení  uličních  proflů  a  charakter
jednotlivých  lokalit  –  zde  především  zachování  symetrie  kompozice  prvků  Lyčkova  náměst a
navazujících ulic.

 Nové hmatné úpravy pro nevidomé realizovat v souladu s ohledem na srovnatelná vhodná řešení v
památkové zóně Karlín.

 Nevnášet do prostoru další typy jednotlivých prvků mobiliáře.
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Obr. 30: Míjení vozidel vozidel v křižovatce (pohled do ul. Šaldova). Zatáčení zjevně umožňuje i v případě průjezdu
rozměrnějšího vozidla značně komfortní vzájemné vyhnut s protijedoucím osobním autem. V kontextu, kdy je ul.
Iernerova využívána jako zkratka umožňující vyhýbání se SSZ na Rohanském nábřeží, jde o kontraproduktivní
řešení i z hlediska širších vztahů. Tyto prostorové parametry jsou navíc pro režim Zóny 30 jasně naddimenzované.
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 Veškeré návrhy konzultovat s odbornými pracovišti památkové péče.
 V co největším rozsahu v rámci realizací obnovovat původní povrchy vozovky.
 Preferovat komplexní řešení lokalit dle návrhů studie oproti realizaci izolovaných fragmentů.
 Řešení obecně detailně konzultovat s orgány památkové péče. 

 3.1.1.  KŘÍŽENÍ URXOVA X KŘIŽÍKOVA (VIZ. VÝKRES D01A A D01B)

Návrh byl postupně prověřován v mnoha variantách, které reagovaly na zjevnou potřebu vyřešit v
nároží bezpečné a pohodlné přecházení. V průběhu zpracování studie se však ukázalo, že již přinejmenším
od roku 2016 je v lokalitě připravována realizace podzemních kontejnerových stání,  kterou nebylo již
možné zastavit.  Již  tak relativně složitou situaci  tedy dále zkomplikovaly nové kontejnery.  Mezi hlavní
faktory, které bylo nutné vzít při návrhu řešení v tomto nároží v úvahu patří především:
 Potřeba zajistit prostor pro co nejpřímější přecházení v přirozené trajektorii – množství chodců na této

trase samo o sobě tvoří dostatečně velkou skupinu uživatelů na to, aby byl jejich zájem upřednostněn.
Přecházení zásadně mimo trajektorii by navíc bylo zřejmě stejně ignorováno.

 Ponechání bezpečného manipulačního prostoru pro vozidlo svozu odpadu.
 Potřeba zajištění bezbariérovosti řešení jak z hlediska obrub, tak z hlediska hmatných prvků
 Minimalizace úbytku parkovacích stání
 Minimalizace  stavebních  zásahů  a  jejich  případné  přizpůsobení  celkové  koncepci  památkově

chráněného parku a charakteru památkové zóny.
 Minimalizace  dopadu  případného  omezení  na  obsluhu  koncového  úseku  Křižíkovy,  ul.  Hybešova,

Kubova, Na střelnici a ul. Urxova automobilovou dopravou.
 Minimalizace dopadu na stávající stromy s nízko posazenou korunou při severní hraně náměst.
 Zachování stávajícího režimu obousměrnosti pro cyklistickou dopravu.
 Koordinace  s  existujícím přechodem cca 40m na východ,  se stávajícím přechodem a s  výhledovým

předpokládaným přechodem či místem pro přecházení na protilehlém nároží.
 Minimalizace  zásahů  do  odvodnění  vzhledem  k  nákladnosti úprav  vycházející  z  hloubky  uložení

kanalizace.
Tato komplikovaná situace nakonec vedla ke vzniku dvou základních variant řešení, v rámci kterých

dále zůstává relativně široký manévrovací prostor pro další úpravy v rámci dalších stupňů PD.

Varianta A – zaslepení úseku pomocí reorganizace parkování

Principem  varianty  A  jsou  úpravy  VDZ  a  SZ  a  lokální  reorganizace  parkování,  které  zajist
zneprůjezdnění ulice v krátkém řešeném úseku. V optimální variantě je součást také úprava směrovosti v
navazujících  úsecích  ul.  Křižíkova,  Hybešova  a  Kubova.  Tato  varianta  umožňuje  vytvoření  zcela
bezpečného průchodu chodců v tomto křížení, ovšem za cenu dílčího omezení některých automobilů. Pro
obsluhu ul.  Hybešova,  Kubova,  koncového úseku Křižíkovy, ul.  Na střelnici,  části ul.  Urxova a několika
dalších  přilehlých úseků znamená opatření  nutnost  změnit  (ale  ne nutně  prodloužit)  trasu příjezdu  a
výjezdu.  V  případě  některých  vozidel  půjde  nejen  o  změnu,  ale  i  o  reálné  prodloužení.  V  praxi  toto
opatření zřejmě o několik stovek metrů prodlouží cestu několika desítkám vozidel. Z hlediska jednotlivé
cesty, celého systému i zátěže ulic a křižovatek v řešeném území jde tedy o velmi malý nárůst.

Výhodou  této  varianty  je  možnost  rychlého  a  relatvně  jednoduchého  realizovaní  opatření  v
dočasném režimu a následné vyhodnocení jeho fungování. Opatření je možné v tomto režimu realizovat i
bez návazných úprav směrovosti v okolních ulicích – stávající řešení směrovosti není s úpravou v rozporu.
V případě, že se opatření osvědčí, je možné zajistit trvalé vyznačení, zajistit bezbariérovost řešení a dořešit
i značení v navazujících úsecích. V opačném případě je možné úpravu odstranit, navrátit původní stav a
vydat se cestou náročnějšího stavebního řešení lokality.
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Varianta B – stavební úprava křižovatky

Tato  varianta  navrhuje  zvýšení  celé  plochy  křižovatky  a  úpravy  obrub  tak,  aby  byla  křižovatka
dotvořena jako symetrický celek, což odpovídá celkové kompozici parku. Toto řešení umožňuje zachování
stávajícího řešení jednosměrnost v celém okolí Lyčkova náměst. Řešení vzhledem k potřebě zachování
parkovacích stání a minimalizaci zvýšených ploch v památkové zóně spoléhá pouze na dopravní značení a
na fyzické zklidnění zvýšením vozovky a minimalizuje rozhledy před navrženým mírně odsunutým místem
pro přecházení. To současně ponechává dostatečný manipulační prostor u nových kontejnerů, u nějž navíc
vzhledem k jednosměrnosti komunikace není třeba řešit kolizi s rozhledy pro druhý směr jízdy.

 3.1.2.  „NÁMĚSTÍČKO“ V KŘÍŽENÍ PERNEROVA X SOVOVA X BŘEZINOVA (VIZ. VÝKRES D02)

V celé ploše jsou klíčové dnes zcela neošetřené pěší vazby v křížení ulic Pernerova a Březinova. Nabízí
se tedy jednoduché řešení  pomocí  vymezení  přechodů a snížení  obrub v tomto křížení   nebo naopak
zvýšení plochy vozovky v tomto místě a vytvoření nových přechodů v tomto místě. V obou případech by se
však jednalo o ne zcela jednoduchá stavební řešení, jejichž projednání a příprava by zabrala určitý čas.
Přitom ale prostor „náměstčka“ jako celku je v havarijním stavu a rozdělení ploch neodpovídá funkčním
požadavkům  –  celý  prostor  je  zchátralý,  bariérový,  není  řešeno  zásobování  provozovny,  dochází  k
porušování jednosměrnost, materiálové a kompoziční řešení není v souladu s  požadavky památkové zóny
a odvodnění prostoru je řešeno v podstatě nefunkčně. V případě zvyšování část vozovky by navíc vzniklo
problematické řešení způsobující bezprostředně za sebou seřazenou souslednost dvou zvýšených prahů.
Místo potvrzování neuspokojivého stavu dalším dílčím stavebním zásahem je tedy třeba vyřešit plochu
jako celek.

V rámci  dopravní  studie  však  nejsou  řešeny  zásadní  faktory  vstupující  do  rozhodování  o  podobě
dalšího  postupu  a  zpracování  dalších  stupňů  PD.  Dalším  krokem  musí  tedy  být  zpracování  studie
proveditelnost zahrnující  především  podrobné  vyřešené  funkční  náplně  nově  přerozdělených  ploch
(mobiliář, zeleň, materiálové řešení atp.), vyhodnocení stavu sít a koordinace s dalšími záměry v území
(vč.  rekonstrukcí,  přístavby  ZŠ  atp.).  Vzhledem  k  památkovému  charakteru  lokality  je  nutné  v  rámci
navazující studie souběžně vyřešit také druhé symetrické náměstčko v křížení ulic Hybešova x Pernerova x
Kubova. Studie by měla také stanovit případnou návaznost obou realizací.

 3.1.3.  KŘÍŽENÍ HYBEŠOVA X NA STŘELNICI (VIZ. VÝKRES D03A A D03B)

V první etapě je navrženo rychlé řešení dočasné úpravy v místě, kde existuje jednostranně snížený
chodník. Místo vytváření nového přechodu či místa pro přecházení, což by vyžadovalo časově náročnou
přípravu je navržena pouze ochrana prostoru z hlediska zajištění rozhledů. Vzhledem k absenci fyzické
ochrany  místa  se  dá  předpokládat  tendence  využívat  prostor  k  parkování.  Návrh  tedy  doplňuje  VDZ
sloužící  „tvrdě“  jako  základ  pro  legální  postihy  za  parkování  v  tomto  místě  a  současně  „měkce“
prostřednictvím  symbolu  chodce  k  informování  chodců  o  významu  tohoto  omezení  a  jako  apel  na
dodržování „čistoty“ prostoru.

V  rámci  požadavku  zachování  symetrie  urbanistického  řešení  by  dalším  krokem  mělo  být  nové
stavební vyřešení celého náměstčka řešené symetricky k druhému náměstčku (viz. 3.1.2.). Součást této
plochy by mělo být také nové stavební řešení tohoto místa ve formě nového přechodu.

Návrh pracuje také s možnost vytvoření zvýšené plochy pro přecházení v křížení ulic Hybešova x Na
Střelnici. Jedná se o standardní řešení, které však může být v částečném rozporu s některými požadavky z
hlediska zájmu zachování památkových hodnot tohoto území. Jedná se tedy spíše o náhradní řešení, jehož
realizace se jeví jako vhodné řešení pouze v případě, že se z nějakého důvodu nepodaří vyřešit úpravy
prostoru  přilehlého  náměstčka.  V  případě,  že  bude  náměstčko  se  zohledněním  všech  pěších  vazeb
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nakonec  realizováno,  v  křížení  těchto  ulic  se  nabízí  řešit  úpravy  pouze  jednoduššími  úpravami  typu
snížených obrub bez navrženého zvýšení vozovky.

 3.1.4.  KŘÍŽENÍ ŠALDOVA X PERNEROVA (VIZ. VÝKRES D04)

Stávající křižovatka je pozůstatkem původně ještě mnohem větších ploch vozovky, které byly v rámci
nedávné úpravy zásadně redukovány. Zůstalo však zachováno původní řešení přechodu přes ul. Šaldova a
byl  doplněn  značně  problematický  přechod  (délka,  šířka,  absence  ochrany  před parkováním)  přes  ul.
Pernerova.

Základem návrhu je redukce plochy křižovatky a tm i zpomalení průjezdu vozidel. V případě průjezdu
větších vozidel se předpokládá nutnost vzájemného dávání  přednosti, což zcela odpovídá parametrům
Zóny 30, v níž se křižovatka nachází. Vedle toho dochází k přehodnocení celé koncepce přechodů. Přechod
přes Šaldovu je rozšířen a přisunut ke křižovatce, aby došlo k jeho vizuálnímu zdůraznění a je odstraněno
zábradlí navádějící ke stávající  nevhodné poloze přechodu, která souvisí  s původním stavem křižovatky
před poslední úpravou. Je také navržen nový přechod – účelem je za prvé vizuální zvýraznění křižovatky
jako místa, kde je nutné zvýšit obezřetnost a současně jde o odpověď na stávající přecházení v tomto
místě. Navíc jde o přípravu na předpokládaný výhledový stav, kdy bude do této křižovatky ústit vstup na
nástupiště nové vlakové zastávky obsluhující celý Karlín. Poslední úpravou je zkrácení stávajícího přechodu
přes  ul.  Pernerova  a  zabránění  parkování  na  přechodu,  které  je  dnes  časté.  Řešení  mysu  u  tohoto
přechodu i řešení redukce plochy křižovatky zde navazuje na stávající uliční vpust vzhledem ke snaze o
minimalizaci zásahů do odvodnění ulice.

Jednotlivé zásahy navržené v rámci této lokality (posun přechodu, redukce plochy+vytvoření nového
přechodu, zkrácení stávajícího přechodu) jsou na sobě v principu funkčně nezávislé a i když je vhodné
jejich realizaci koordinovat, je možné je realizovat postupně v etapách jako menší a jednodušší kroky.

 3.2. PARKOVÁNÍ KOL A KOLOBĚŽEK

 3.2.1.  STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ

V současnosti existuje prostor pro parkování kol v zádveří hlavního vstupu do školy, kde je instalován
jeden  nízký  stojan  pro  několik  kol/koloběžek.  Kapacita  je  však  minimální  a  není  možné  ji  žádným
způsobem rozšířit. Kola jsou však v krytém prostoru, je možné je ke stojanu uzamknout (byť tento stojan
není příliš pohodlný) a jsou pod v podstatě stálým dohledem služby na vrátnici.

Přímo naproti vstupu jsou pak umístěny dva jednoduché klasické stojany typu „U“. Ty bývají relativně
často využity pro parkování kol společnosti Rekola a často tedy není možné je využívat. Kola jsou u stojanů
zcela nechráněná proti dešti a nejsou pod přímým dohledem. Je však možné je ke stojanu uzamknout a to
celkem pohodlně.

 3.2.2.  PROVĚŘOVANÉ MOŽNOSTI

V rámci návrhu bylo prověřeno několik možných variant řešení zvýšení parkovacích kapacit pro jízdní
kola a koloběžky v okolí ZŠ Lyčkovo náměst. Uvažovány byly následující možnosti parkování:
 Možnost  vytvoření  parkování   uvnitř  stávající  budovy.  Tato možnost  je  zcela nereálná – v prostoru

stávajícího vstupu do budovy není možné další stání vytvořit a jakákoli stání s jiným vstupem by buď

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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znamenala narušení fungování ostrahy školní budovy nebo by nutila děti znovu vyjít mimo budovu a
obcházet budovu k hlavnímu vstupu, čímž by se cesta neúměrně zkomplikovala.

 Možnost vytvoření parkování v rámci parku před školou. Teoreticky mezi možné varianty patří zvýšení
počtu nekrytých stojanů, vytvoření otevřeného přístřešku nad stojany nebo vytvoření uzavíratelného
boxu.  Z  důvodu  památkové  ochrany  parku  je  však  jiné  řešení  než  volně  stojící  nekryté  stojany
vyloučené.

 Vytvoření parkování v přístavbě školy, která je momentálně ve stádiu přípravy
 Vytvoření parkování v rámci parkování na jednom z předních dvorků v rámci právě probíhajících úprav

pro účely parkování automobilů učitelů.
 Možnost parkování na školním dvoře. V tomto prostoru je přípustné vytvoření jak volných stání, tak i

různých forem přístřešků. Z hlediska provozu školy zde však jejich umístění nedává smysl, pokud by
nedošlo k novému řešení přístupů do školy. Je zde však prostor pro případné využit části dvora v rámci
řešení nového objektu školní jídelny.

 3.2.3.  DOPORUČENÍ K REALIZACI
 Rozšířit počet stojanů v ploše náměst před vstupem do školy.  V první fázi  místo stávajících dvou

stojanů  alespoň na osm s ponecháním rezervy pro případné výhledové doplňování dalších stojanů v
případě  stále  se  zvyšující  poptávky.  Prověřit  možnost  kamerové  ostrahy  těchto  stání  a  doplnění
symbolu, který by na tuto ostrahu upozorňoval.

 Prověřit možnost v rámci aktuálně řešených úprav jednoho z předních  dvorků pro parkování vozidel
učitelů na vhodné místo doplnit několik nekrytých stojanů na kola. Stejně jako v případě stojanů v
rámci  parku je  třeba  prověřit  možnost  jejich  ostrahy  kamerovým systémem, který  může  současně
sloužit pro zabezpečení odstavených automobilů.

 V rámci aktuálně přepracovávané dokumentace pro dostavbu školní budovy o křídlo s novou jídelnou
vyřešit možnost  odkládání  jízdních kol uvnitř  nově navrženého objektu jídelny v prostoru snadno
dostupném jak cestou do školy, tak cestou ze školy či z oběda ve školní jídelně.
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 4. DOKLADY

 4.1. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

 4.1.1.  PRACOVNÍ SKUPINA 6.6.2018

Zápis - pracovní skupina projektu Bezpečné cesty do školy ZŠ Lyčkovo náměst

6. 6. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Jaroslav  Kašpárek  (OD  Praha  8),  kpt.  Ing.  Helena  Neumannová,  (PČR,  dopravní
komisař), Iva Hájková, (MA21 Praha 8)  

-  Prezentace  na  http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-
realizovanych-projektu/zs-lyckovo-namesti/

 Ve škole na projektu pracuje tým BCŠ - cca 25 dět z 2. stupně

 Tvorba školní mapy pomocí interaktivní tabule.

 Základní údaje  : dotazníkového šetření se zúčastnilo 569 dět (90 %) a 188 rodičů (30 %)

 5 hlavních tras  ,  kudy děti chodí  (od zastávky  tram Urxova,  Křižíkovou  ul.,  Pernerovou ul,  od
Invalidovny a od auta v bezprostřední blízkosti školy). Jen minimum dět jezdí na kole (1 %)

 14 % dět jezdí ráno autem, odpoledne 8 %  

 20 % dět by chtělo jezdit na koloběžce, 25 % na kole, postrádají k tomu bezpečné cesty, rodiče
jim to nechtějí dovolit a možnost bezpečného uložení (cca 6 stojanů je v zádveří)

 20 % dět by nejradši jezdilo autem 

 Nebezpečná místa  : 3 chybějící přechody - Urxova x Křižíkova, Pernerova x Sovova x Březinova,
Hybešova (cesta do jídelny a do tělocvičny)

 U rodičů převládá názor, že by v okolí měly být bezpečnější přechody, větší dohled policie a že
chybí možnost uložit  kolo nebo koloběžku. Rodiče pozitivně hodnot dopravní omezení přímo
před školou. Více řeší sociální prostředí v parku.

 Celkem 72% rodičů uvedlo, že je spokojeno s úpravou prostranství před školou. 

 V rodičovských dotaznících se jako nebezpečná objevuje Šaldova ulice, problematické vyjíždění
do Pernerovy (návrh umístit zrcadlo) i do Sokolovské ul.

 P. ředitel by rád zajistil bezpečné ukládání kol a koloběžek

 Děti hodnot dotazníky jako zajímavé, otázky jim přišly srozumitelné, délka tak akorát, v nižších
ročnících trvalo vyplňování celou hodinu, ve vyšších ročnících méně.
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VÝBĚR MÍST PRO DOPRAVNÍ STUDII

1. Urxova x Křižíkova

 1. chybí bezpečné přecházení v přirozené přímé vazbě od tramvajové zastávky - děti chodí mimo
přechod, který je mimo přímou cestu ke škole

 2. občasný dohled policie 

 3. současné  uspořádání  neumožňuje  zřídit  přechod  (oblouk  nároží,  druhý  přechod  příliš  blízko,
vysoký obrubník)

 4. setkávání jednosměrek ze širší oblasti 

 5. historicky již existoval návrh na rozšíření zvýšené plochu náměst až k Urxově ul. 

 6. Urxova ul. dosud nebyla rekonstruována po povodních

 7. na rohu by měly vzniknout podzemní kontejnery - OŽP Praha 8 (Ziaťková Jindřiška Mgr., vedoucí
odboru, 222 805 743, jindriska.ziatkova@praha8.cz

2. "kruhový objezd" - Pernerova X Sovovova x Březinova

 0. chybí přímá vazba pro děti přicházející  Pernerovou ul.  (většinou chodí po straně blíže k trati),
nejsou přechody

 1. projektant  navrhuje  uzavřít  jednu  stranu  pro  automobilovou  dopravu  a  předělat  prostor  do
mysového řešení

 2. symetrické opatření na druhé straně školy

 3. bude nutný souhlas OPP a NPÚ - přizvat zástupce na další pracovní skupinu

3. Hybešova

 příchod dět k jídelně a tělocvičně, chybí přechod směrem od ul. Kubova

 děti možná chodí také Křižíkovou ulicí okolo "Kačenky", je potřeba zahrnout do monitoringu

4. Šaldova x Pernerova

 nebezpečné přecházení, předpoklad zhoršení s nárůstem dopravy k budově AFI Butterry

 další přecházení na křižovatce Křižíkova x Šaldova, přechody na všech ramenech křižovatky,
patrně nelze řešit bezpečněji, intenzity stejné jako na křižovatce Šaldova x Pernerova

5. parkování kol a koloběžek

 v zádveří - nedostatečná kapacita (lze uvažovat jen pro případné uložení koloběžek)

 jako vhodné místo se jeví boční dvůr ze Sovovy ul. 

 případně zadní dvůr u nové jídelny

 krátkodobé stání možné také před školou - 2 U-stojany, je to dostačující?

 první třídy na příšt rok chystají projekt "poznáváme Karlín s pomocí koloběžky"
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Parkování u školy: 

 z obou stran uzavřené zóny jsou 3 parkovací místa pro krátkodobé zastavení rodičů a návštěvníků
školy na 15 min. (od 7“30 do 17 h), na východní straně málo využívané - případná rezerva v
případě redukování stávajících parkovacích míst

 plánuje se parkování pro učitele na malém dvorku (max. 5 aut), vjezd ze Sovovy ul. přes chodník,
na dvorku možno také stání pro kola/koloběžky 

Úkoly:

 vytáhnout z tabulky výsledků dotazníkového šetření, odkud děti jezdí autem (pro M. Havelku) –
PM

 zjistit, jak daleko jsou přípravy umístění podzemních kontejnerů na roku ul. Urxova a Křižíkova –
D. Pfann

Dopravní monitoring - ve čtvrtek 14. 6., zopakovat na podzim po zprovoznění AFI

Zapsala: B. Klimešová

 4.1.2.  PRACOVNÍ SKUPINA 1.11.2018

Projednání návrhu dopravní studie
1. 11. 2018

přítomni dle prezenční listiny, nezúčastnil se odbor dopravy MČ P8 (Ing. Kašpárek), PČR (kpt.
Ing. Neumannová), omluvil se Ing. Jiráček (IPR) 

Přílohy: 

1. výsledky monitoringu dopravy a návrhové situace

2. zápis z projednání návrhů na OD MČ P8 

3. žádost OD MČ o realizaci přechodu v ul. Březinova

Návrh  předložené  dopravní  studie  je  již  přizpůsoben  předchozím  připomínkám  odboru
dopravy.
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1. Urxova x Křižíkova  

stav: chybí bezpečná pěší vazba ve směru od zastávky tram

nízká intenzita, ale relativně vysoká rychlost projíždějících vozidel

výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad proběhla 9/2018

vzhledem  k realizaci  kontejnerů  nejsou  vhodné  návrhové  situace  B  a  C  (zvýšená  plocha
křižovatky, přechod v přímé pěší vazbě)

Návrh (varianta A) – uzavření ul. Křižíkova v místě nároží

 uzavření  průjezdu  Křižíkovou  ul.  podél  Lyčkova  nám,  ze  směru  od  Invalidovny
zachován obousměrný provoz 

 pomocí svislého a vodorovného značení + sloupky, snížení obrub v místě přecházení,
výhledově stavební řešení – zvýšená plocha křižovatky 

 bilance dopravy v klidu +2

 vymezení místa pro odvoz odpadu pomocí sloupků

 stávající intenzita projíždějících vozidel 200–250 za den

 prodloužení průjezdu oblast by se týkalo jen malého počtu vozidel

 průjezd z ul. Křižíkova směrem od Karlínského nám přes Lyčkovo nám – Pernerova

 režim „Obytná zóna“ na Lyčkově nám. neodpovídá parametrům obytné zóny (poměr
parkování a volné plochy, rozhledové poměry, hlavně v ranních hodinách plní ulice
především  tranzitní  funkci)  –  bylo  by  vhodnější  nahradit  režimem  „zóna  20“
(preferováno  ze  strany  PM),  případně  bez  dalšího  značení  ponechat  v zóně  30
(preferováno  ze  strany  TSK),  jako  celý  Karlín.  Kvalita  povrchu  komunikace
neumožňuje rychlou jízdu.

 dopravní zatžení by se přesunulo do ul. Pernerova k AFI centru, kde jsou v rámci BCŠ
taktéž navrhována opatření ke zvýšení bezpečnosti (viz níže)

 největší prodloužení průjezdu pro vozidla, která chtějí zajet do Urxovy ulice – nabízí
se zvážit zprůjezdnění ul. Kaizlovy sady jednosměrně z ul. Sokolovská (nyní vjezd jen
pro zásobování); 

2. Pernerova x Březinova x Sovova  

stav: chybí možnost bezpečného přecházení, špatná stávající  kvalita odvodnění –
trvalá louže, pohyb chodců po celém náměst

Dílo a všechny jeho část je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Návrh – zvýšená plocha křižovatky, nové přechody

 návrh MČ na přechod v ul. Březinova (severněji, u restaurace) – odeslán na MHMP
08/2018 – po dodání nezbytných náležitost ze strany MČ možné zařazení mezi akce
BESIP ke schválení 02/2019 – může být přidáno ke studii BCŠ s tm, že přechod blíže
k Pernerově ul. by se změnil na místo pro přecházení 

 TSK  preferuje  zvýšení  celé  plochy  náměst oproti lokálnímu  zvýšení  jen  v  místě
přecházení

 stav  odvodnění  prověří  pí  Hájková  (oprava  odvodnění  ve  velké  části Karlína,  zde
nebyla realizována – proč?)

 Investor  AFI  (kontaktní  osoba  Ing.  Máslo)  nabízí  realizaci  projektu  do  stadia
stavebního povolení  na obnovu celého náměst –  schůzku domluví  p.  Vilgus  (celá
pracovní skupina BCŠ + AFI + restaurace Karlínská pivnice)

 nutno předjednat s památkáři (D. Pfann)

3. Hybešova  

stav: chybí možnost  bezpečného přecházení,  cesta do jídelny a na sportoviště –
chodí zde i velké skupiny dět, v horizontu cca 2 let nová jídelna i sportoviště v areálu školy
– proto je vhodné dočasné a rychle realizovatelné opatření 

Návrh 

fáze 1  – provizorní řešení 
– úprava stávajícího polovičatého místa pro přecházení
– zrušení 1 až 2 parkovacích míst pro zlepšení rozhledových podmínek 
– zamezení parkování pomocí baliset nebo „lego“ + dopravní značka 
– nevznikne ofciální místo pro přecházení 
– úbytek parkovacích míst lze případně kompenzovat uzavřením jednoho z ramen

náměst (Pernerova x Hybešova)
fáze 2  – stavební úprava dle návrhu var A – nutno prověřit trasu popelářů (Hájková) a

stanovisko památkářů (Pfann)

4. Pernerova x Šaldova  

stav: naddimenzovaná křižovatková plocha, rychlá jízda, nevyhovující pěší vazby

v blízkosti by měly vzniknout nové domy + vlaková stanice – předpoklad nárůstu pěšího
pohybu

Návrh: 

 západní rameno křižovatky: nový přechod + vytažení nároží 

 východní rameno křižovatky: vysazená chodníková plocha pro zkrácení přechodu, 
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 Šaldova ul.: rozšíření přechodu při zachování stávajícího stavebního řešení 

 ad námitka odboru dopravy k maximální šíři přechodu – v TP není stanovena

 pokud nebude schváleno ze strany PČR - nový přechod včetně nutných stavebních
úprav více jižním směrem, kde lépe odpovídá pěším vazbám  

rerektovat bilanci barev a počtu parkovacích míst v parkovacích zónách

prověřit objízdnou trasu MHD (Klimešová)

5. Parkování jízdních kol a koloběžek  

1. na náměst před školou – s přístřeškem nebo bez

preferovaná varianta, nevýhoda je, že stojany budou využívat i ostatní obyvatelé
(Rekola), při zajištění dostatečné kapacity nemusí být problém

2. v areálu školy (boční předzahrádka, u nové jídelny), komplikovanější přístup dět
do budovy školy

obě varianty nutno prověřit ze strany památkářů

zapsala: Klimešová
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LOKALITA 01  (výkres C01)

LOKALITA 03  (výkres C03)

LOKALITA 02 (výkres C02)
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POPIS SITUACE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8

Z dopravního hlediska je zásadní, že značná část Karlína spadá do oblasti Zóny 30.
Vzhledem ke svému rozsahu je ale vnitřní charakter této zóny dosti různorodý
– od ulic s minimálním provozem a reálnou cestovní rychlostí spíše zásadně nižší
než 30 km/h a charakterem místy bližším Obytné zóně až po relativně intenzivně
zatížené komunikace s běžnou cestovní rychlostí vyšší a charakterem bližším
městské třídě s rychlostí 50 km/h.
V rámci uvažovaného území je škola umístěna asymetricky na jeho východním
okraji. Dále na východ se pak nachází území se zcela odlišným charakterem. Celé
Lyčkovo náměstí včetně školy je vlastně umístěné až v koncovém úseku nejhustěji
využívané části Karlína, což souvisí i s vazbami automobilové a částečně i dalších
druhů dopravy. V okolí náměstí na rozdíl od jiných částí Karlína prakticky
neexistuje nic, co by bylo možné považovat za tranzitní dopravu – díky chybějícím
propojením dále na Invalidovnu je veškerá automobilová doprava odvedena na
kapacitní komunikaci Rohanské nábřeží a veškerá vozidla pohybující se v okolí ZŠ
zde mají svůj bezprostřední původ či cíl. S tím souvisí i relativně nízké intenzity
automobilové dopravy. Díky systému jednosměrek je v lokalitě již dnes navíc
samozřejmé určité mírné zkomplikování průjezdu vozidel.
Naprosto převažujícím způsobem dopravy v lokalitě je tedy zjevně pěší doprava a
na pražské poměry je zde značně rozvinutá i doprava cyklistická, které jsou zčásti
přizpůsobeny i parametry ulic a infrastruktura. Především z hlediska počtu stojanů
pro jízdní kola ale už začíná nabídka nedostačovat poptávce. V území současně
díky vhodnému terénu operuje velké množství kol bezstanicového bikesharingu
Rekola, sdílených bezstanicových elektrokoloběžek Lime a také zde funguje
několik stanic bikesharingu Homeport.
Z hlediska parkování osobních automobilů je celá lokalita dramaticky přetížená. V
současnosti je po posledních úpravách v rámci korekcí ZPS již v některých ulicích
parkovaní řešeno na hraně či za hranou normových požadavků. Jakékoli zlepšení
situace v ulicích z hlediska kteréhokoli z řešených druhů dopravy díky nezvládnuté
regulaci parkovacích stání nutně povede k určité (byť mírné) redukci v počtu
parkovacích stání. Rezervní kapacity pro vytváření náhradních stání v lokalitě v
podstatě neexistují.
Nejrozměrnější vozidla, která je v širší lokalitě při navrhování jakýchkoli úprav
třeba brát v úvahu, jsou v současnosti vozidla svozu odpadu – přímo v Karlíně
běžně operují dvounápravová vozidla dvou operátorů svozu. Průjezd MHD se
lokality s výjimku tramvají na ul. Sokolovská netýká, a to od zprovoznění ul.
Rohanské nábřeží ani ve formě řešení nutných objízdných tras při plánovaných či
neočekávaných uzavírkách ul. Sokolovská. Průjezd autobusů tedy není třeba brát v
úvahu. Průjezd dalších rozměrnějších vozidel se samotného okolí Lyčkova náměstí
týká pouze velmi zřídka – ve formě stěhování či potřeby zajištění stavebních prací.
Při řešení běžných úprav v ulici není tedy brán v potaz. Výjimkou je západní část ul.
Pernerova a ul. Křižíkova a dále ul. Šaldova, které tvoří osnovu vytíženějších
komunikací a po nichž se v souvislosti se současnou stavební aktivitou v okolí či se
zásobováním pohybují i další rozměrná vozidla. Jejich častý provoz je však v rámci
Zóny 30 jednoznačně nevhodný, ve většině případů spojený s dočasnými
stavebními pracemi a v případě zásobování objektů zjevně nahraditelný menšími
vozidly.
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ANALÝZY
KŘÍŽENÍ URXOVA X KŘIŽÍKOVA

POPIS SITUACE
Klíčovým místem křižovatky je přecházení lidí na trase mezi zastávkou tramvaje
a školou mezi severozápadním vysazeným nárožím ulic Křižíkova a Urxova a
centrální plochou Lyčkova náměstí. V tomto spojení není zajištěna žádná
ochrana přecházejících lidí, resp. se předpokládá, že přecházejí po přechodu cca
o 30 metrů dále na východ. K tomu však prakticky nědochází. Ráno v nároží
během hodiny před začátkem školního vyučování prošlo celkem 318 chodců (z
toho 233 dětí), zatímco na přechodu to bylo pouze 61 chodců (z toho 33 dětí).
Na přechodu ovšem přechází prakticky výhradně chodci na trase mezi západní
částí ul. Křižíkova a Lyčkovým náměstím, nikoli lidé na trase od a k tramvaji. V
délce profilu mezi přechodem a nárožím pak přešlo ve stejné době dalších 31
lidí. Za stejnou dobu v nároží projelo jen 44 automobilů a 12 bicyklů, v místě
přechodu projelo 88 aut a 6 jízdních kol, polovina automobilů zatočila ke škole.
Během hodiny po skončení výuky pak přecházelo celkově méně chodců - 98 v
nároží, 27 mezi nárožím a přechodem a 62 na přechodu. To zřejmě souvisí
především s tím, že velká část dětí směřujících k tramvaji neodchází přímo ze
školní budovy, ale z budovy jídelny u Kaizlových sadů či si dělá zacházku do
obchůdku U Kačenky na nároží ulic Hybešova a Křižíkova. I v tomto období však
trvá stav, kdy přechod využívá méně než polovina přecházejících mezi oběma
stranami ulice, a to především lidé, kteří nesměřují k či od tramvaje. Intenzity
automobilové a cyklistické dopravy byly obdobné jako ráno.
Nízká intenzita dopravy způsobuje, že k interakci s jedoucím vozidlem dochází
pouze u malého počtu chodců. To ale zřejmě přispívá i k nižší opatrnosti chodců
(vbíhání do vozovky, vstup do vozovky bez rozhlížení, pomalé přecházení napříč
ulicí se sluchátky atp.), která v kombinaci s absencí značení, fyzické ochrany
chodců, občasnou rychlou jízdou aut a špatnými rozhledy zvyšuje riziko
vyplývající z každé interakce s jedoucími vozidly.
Poslední zásadní úprava organizace dopravy v této křižovatce zahrnující
především rozšíření nároží, zkrácení přechodů a reorganizaci dopravy
vodorovným značením proběhla v období mezi lety 2003 a 2006.
V září 2018 bylo vybudováno stanoviště podzemních kontejnerů v chodci
nejvíce vytíženém nároží, které nebylo ani v době druhého sčítání zprovozněno.
není tedy zřejmé, jaký bude jeho dopad na chování chodců v nároží.
Druhé sčítání provedené na začátku listopadu roku 2018 v podstatě potvrzuje
závěry prvního sčítání.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 14.6.2018, 7:15-8:15 / 12:00-13:15; POČASÍ: ZATAŽENO
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č. přílohy

C02

ANALÝZY
KŘÍŽENÍ BŘEZINOVA X SOVOVA X PERNEROVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 14.6.2018, 7:15-8:15 / 12:00-13:15; POČASÍ: ZATAŽENO

POPIS SITUACE
Hlavní trasake škole prochází skrz "náměstíčko" na ose Pernerova-Sovova.
Jediný přechod na tomto náměstíčku je mimo tuto trasu i mezi jiné poptávané
trasy, takže dětmi prakticky není využíván a i dospělými je využíván relativně
málo. Chodci se tedy pohybují v různých směrech prakticky v celé ploše
náměstíčka - volba konkrétní trasy je zřejmě ovlivněna především aktuálně
projíždějícími a parkujícími vozidly. Toto přecházení je značně problematické
především mezi nárožím před AFI centrem a kruhovým středem náměstíčka -
chodci zde vstupují do relativně rozlehlé plochy vozovky a jsou ohroženi vozidly
ze tří směrů. Ráno takto za hodinu přechází 68 chodců (z toho 29 dětí) a
odpoledne 140 chodců (z toho 19 dětí).Dalším problémem je přecházení mezi
auty bez dostatečného rozhledu - to se děje především při západní hraně
náměstíčka, v délce ulice Březinova a ve východní části ul. Pernerova. Na těchto
místech dohromady přechází ráno 234 chodců (z toho 59 dětí) a odpoledne
celkem 515 chodců (z toho ale pouze 55 dětí). Stejní lidé pak přecházeli také
typicky mezi kruhovým středem náměstíčka a nárožími ulice Sovova. Zde se
však vozidla pohybují vzhledem ke stísněným poměrům, povrchu vozovky a pěší
zóně o poznání pomaleji, projíždí jich zde minimum a situace je celkově
přehlednější. V prostoru náměstíčka se ve stejné době pohybovalo ráno celkem
203 automobilů a 10 jízdních kol. Odpoledne to pak bylo 360 automobilů a 5
jízdních kol. Přestože část chodců nebyla sčítáním podchycena, je zřejmé, že na
náměstíčku převažuje celkový počet chodců nad celkovým počtem vozidel. Děti
se pak na pěším provozu podílí zhruba 10-25%. Plocha náměstíčka však není
pěšímu pohybu příliš uzpůsobena, je značně bariérová a především v jižní části
náměstíčka dochází k nepřehledným situacím při přecházení. I přes to však
zatím v této lokalitě nedošlo k žádné závažné evidované nehodě chodce a
automobilu. Otázkou nicméně je, jaký bude vliv nového administrativního
centra v bezprostřední blízkosti náměstíčka, které je v době zpracování studie
postupně uváděno do provozu.
Druhé sčítání provedené na začátku listopadu roku 2018 v podstatě potvrzuje
závěry prvního sčítání.
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C03

ANALÝZY
KŘÍŽENÍ HYBEŠOVA X NA STŘELNICI

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 14.6.2018, 7:15-8:15 / 12:00-13:15; POČASÍ: ZATAŽENO

POPIS SITUACE
V křížení ulic Hybešova a Na Střelnici je relativně malý provoz chodců i vozidel.
Přímo v křižovatce projelo v době sčítání celkem pouze 34 automobilů za
hodinu ráno a 38 odpoledne. Ve stejných odbdobích projeli křižovatkou 2, resp.
5 cyklistů. V křížení a v navazujících ulicích pak ve stejných obdobích přecházelo
obdobné množství chodců v různých směrech.Specifické je ale odpolední sčítání
na jižním konci ul. Hybešova - na "polovičatém" místě pro přecházení zde za
hodinu prošlo 209 dětí a 29 dospělých. Je to dáno odpolední migrací žáků z
budovy školy ulicí Kubova, Hybešova a Na Střelnici do školní jídelny a na
sportoviště. Mnoho dětí tímto místem prochází ve větších skupinách, ale
prochází i množství jednotlivců nebo dvou- či tříčlenných skupinek. Na jedné
straně vozovky je chodník upraven alespoň tak, že znemožňuje parkování, na
protilehlé straně se však procházející chodci musí proplétat mezi parkujícími
vozidly.
V samotném křížení dochází k častému parkování vozidel mimo vymezená stání
přímo v křižovatce.
Druhé sčítání provedené na začátku listopadu roku 2018 v podstatě potvrzuje
závěry prvního sčítání.
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C04

ANALÝZY
KŘÍŽENÍ PERNEROVA X ŠALDOVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 14.6.2018, 7:15-8:15 / 12:00-13:15; POČASÍ: ZATAŽENO

POPIS SITUACE
Křižovatka ve své současné podobě vznikla relativně nedávno v souvislosti s
výstavbou administrativního centra v jejím sousedství. Jedná se o nejvytíženější
křižovatku z hlediska automobilového provozu v řešeném území a dá se
očekávat, že její zatížení ještě vzroste po plném zprovoznění administrativního
centra. Křižovatkou během sčítání za hodinu projelo ráno 371 automobilů a 13
cyklistů a odpoledne 567 automobilů a 10 cyklistů. Ve stejné době se v
křižovatce pohybovalo pouze několik málo dětí. V ulici Šaldova však na
přechodu i mimo něj přešlo ráno celkem80 dospělých (a pouze 7 dětí) a
odpoledne dokonce 274 dospělých (a pouze 5 dětí). Z hlediska cest do školy
tento přechod momentálně není zásadní. Stávající řešení přechodu je však
značně problematické - křižovatka je rozlehlá, má kvalitní povrch a přechod je v
návaznosti na původní stav odsunut daleko od samotné křižovatky.
Problematické jsou i nedostatečné rozhledy před přechody, které při rychlejší
jízdě včasné zastavení prakticky znemožňují. Většina vozidel se navíc pohybuje
ve směru z východní části ul. Pernerova do ul. Šaldova - relativně častá je rychlá
jízda a nedání přednosti na přechodu. Při odpoledním sčítání dokonce nedostali
chodci přednost celkem v 77 případech. Vzhledem k tomu, že v odpoledních
hodinách procházejí převážně několikačlenné skupinky chodců, je pravidlem
spíše na tomto přechodu přednost nedostat než dostat. I to může přispívat k
tomu, že rodiče své děti přes tento přechod nechtějí posílat. Trasou, kterou děti
pro cestu využívají je tedy především chodník při jižní straně ulice Pernerova,
kde ráno prošlo cestou do školy 30 dětí.
Specifikem křižovatky je také otáčení vozidel - při odpoledním sčítání se celkem
13 aut ve směru od Florence v ul. Pernerova v křižovatce otočila a stejnou ulicí
zamířilo zpět k Florenci.
Druhé sčítání provedené na začátku listopadu roku 2018 v podstatě potvrzuje
závěry prvního sčítání.

legenda



uzavření ramene křižovatky

uzavření ramene křižovatky
obrácení směru jízdy

převedení Obytné zóny na Zónu 30

LOKALITA 01  (výkres D01a)

LOKALITA 03  (výkres D03a)

LOKALITA 02 (výkres D02)

LOKALITA 04 (výkres D04)

převedení Obytné zóny na Zónu 30

objednatel studie
Hlavní město Praha
Odbor rozvoje a financování dopravy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

zhotovitel studie
Ing. arch. David Pfann, IČO: 04638611
Mojmírova 1364/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
pfann.david@gmail.com

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy
Pražské matky, z.s.
Muchova 13, 160 00 Praha 6
prazskematky@ecn.cz, www.prazskematky.cz

záměr

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
příloha

NÁVRH - PŘEHLEDNÁ SITUACE (VAR.A)
stupeň dokumentace
studie

datum
12/2018

měřítko
-

formát
A3

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
Všechny části tohoto díla jsou chráněny zákonem o autorském právu.

č. přílohy

D00a

NÁVRH
PŘEHLEDNÁ SITUACE - VAR.A

POPIS SITUACE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8

Principem varianty A jsou úpravy VDZ a SZ a lokální reorganizace parkování, které
zajistí zneprůjezdnění ulice v krátkém řešeném úseku. V optimální variantě je
součástí také úprava směrovosti v navazujících úsecích ul. Křižíkova, Hybešova a
Kubova. Tato varianta umožňuje vytvoření zcela bezpečného průchodu chodců v
tomto křížení, ovšem za cenu dílčího omezení některých automobilů. Pro obsluhu
ul. Hybešova, Kubova, koncového úseku Křižíkovy, ul. Na střelnici, části ul. Urxova
a několika dalších přilehlých úseků znamená opatření nutnost změnit (ale ne
nutně prodloužit) trasu příjezdu a výjezdu. V případě některých vozidel půjde
nejen o změnu, ale i o reálné prodloužení. V praxi toto opatření zřejmě o několik
stovek metrů prodlouží cestu několika desítkám vozidel. Z hlediska jednotlivé
cesty, celého systému i zátěže ulic a křižovatek v řešeném území jde tedy o velmi
malý nárůst.
Výhodou této varianty je možnost rychlého a relativně jednoduchého realizovaní
opatření v dočasném režimu a následné vyhodnocení jeho fungování. Opatření je
možné v tomto režimu realizovat i bez návazných úprav směrovosti v okolních
ulicích – stávající řešení směrovosti není s úpravou v rozporu. V případě, že se
opatření osvědčí, je možné zajistit trvalé vyznačení, zajistit bezbariérovost řešení a
dořešit i značení v navazujících úsecích. V opačném případě je možné úpravu
odstranit, navrátit původní stav a vydat se cestou náročnějšího stavebního řešení
lokality.
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Tato varianta navrhuje zvýšení celé plochy křižovatky a úpravy obrub tak, aby byla
křižovatka dotvořena jako symetrický celek, což odpovídá celkové kompozici
parku. Toto řešení umožňuje zachování stávajícího řešení jednosměrností v celém
okolí Lyčkova náměstí. Řešení vzhledem k potřebě zachování parkovacích stání a
minimalizaci zvýšených ploch v památkové zóně spoléhá pouze na dopravní
značení a na fyzické zklidnění zvýšením vozovky a minimalizuje rozhledy před
navrženým mírně odsunutým místem pro přecházení. To současně ponechává
dostatečný manipulační prostor u nových kontejnerů, u nějž navíc vzhledem k
jednosměrnosti komunikace není třeba řešit kolizi s rozhledy pro druhý směr jízdy.
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POPIS SITUACE
Návrh v této variantě pracuje s rychlým a jednoduchým řešením spočívajícím v
uzavření průjezdu automobilové dopravy v problematickém nároží. Toto
opatření je teoreticky realizovatelné pouze pomocí svislého a vodorovného
značení a sloupků a je možné ho doplnit lokální bezbariérovou úpravou obrub na
obou stranách komunikace. Pokud se nové uspořádání osvědčí, bude výhledově
na základě získaných zkušeností vhodné zajistit také stavební úpravu například
ve formě řešení celého křížení například ve formě zvýšené křižovatkové plochy.
Největší dopad bude mít toto opatření na dopravní obsluhu několika ulic na
východ od Lyčkova náměstí. Vozidla najíždějící do této oblasti budou nově místo
průjezdu přes Lyčkovo náměstí svedena do ul Šaldova a dále do ul. Pernerova,
čímž vznikne "obchvat" území náměstí pro tuto dopravu. Výjezd ulicí Urxova
zůstává zachován ve stávající podobě. Změna se dotkne také výjezdu vozidel
obsluhujících krátký úsek ul. Křižíkova, které budou nově vyjíždět skrz ul. Sovova.
V lokalitě ubývá 10 parkovacích stání, ale je nově vymezeno 12 stání. Celková
bilance je tedy +2 stání.
Tato varianta je z hlediska vyřešení konfliktu mnoha protichůdných požadavků
existujících v nároží ze všech prověřovaných variant nejvhodnější. Vzhledem k
nízkému počtu projíždějících vozidel, z nichž všechny mohou zvolit jen o málo
méně výhodnou trasu nepředstavuje zamezení průjezdu zásadní problém.
Naopak je v souladu s principem uplatňovaným v širším kontextu, který pracuje s
postupným vytlačováním rychlejší automobilové dopravy na k tomu dostatečně
kapacitně uzpůsobené komunikace a s preferencí pěší dopravy, pro kterou jsou v
této lokalitě skvělé podmínky. V nároží pak po odstranění průjezdu automobilů
může bez problému koexistovat pohyb chodců, průjezd bezmotorové dopravy,
stání automobilů i provoz a obsluha kontejnerů.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
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NÁVRH
KŘÍŽENÍ URXOVA X KŘIŽÍKOVA - VAR.B

POPIS SITUACE
Tato prověřovaná varianta navrhuje celkovou stavební úpravu křižovatky tak,
aby umožňovala pohodlný pohyb chodců v křižovatce napříč ve všech směrech
a současně zajišťovala bezpečí díky zvýšení do úrovně chodníku. Toto řešení
také předjímá možnou výhledovou úpravu koncového úseku území na východě
(ul. Hybešova, Na Střelnici, Molákova, Kaizlovy sady a U Invalidovny) do formy
Obytné zóny. V křižovatce dojde k odstranění několika parkovacích stání, která
budou kompenzována v prodloužení řady šikmého parkování ve východním
výběžku ul. Křižíkova. Stavební úpravy křižovatky respektují historicky daný a
chráněný charakter území a zvýšený úsek je řešen v maximální možné míře jako
symetrický. Zcela symetrické řešení však v současnosti již není možné díky
nekoncepční realizaci podzemních kontejnerů v jednom z nároží. Z praktických
důvodů je ponecháno také ne zcela vhodné řešení manipulačního prostoru
podzemních kontejnerů v nároží.

Dochází k zásadní redukci ploch vozovky, které jsou v současnosti vzhledem k
malým intenzitám dopravy zásadně naddimenzované. Návrh ponechává
směrové řešení v lokalitě, nicméně u vzájemného míjení rozměrnějšího vozidla
s osobním vozidlem předpokládá nutnost dávat přednost umožňující průjezd.
Toto řešení odpovídá charakteru provozu v Zóně 30 a velmi nízkým intenzitám
koncového úseku celé oblasti.

Bilance parkování v lokalitě: 10 zrušených, 9 nově vymezených stání, celkově
úbytek 1 stání.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
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STÁVAJÍCÍ VJEZD

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ PLOCHY NÁMĚSTÍČKA MIMO DOPRAVNÍ PROSTOR
DLE KRAJINNĚ-ARCHITEKTONICKÉ STUDIE PROSTRANSTVÍ. DLE ŘEŠENÍ

NUTNO PŘIZPŮSOBIT PRVKY PRO NEVIDOMÉ

PROSTOR PRO ZÁSOBOVACÍ STÁNÍ. PREFEROVANÝ DOPRAVNÍ REŽIM
UMOŽŇUJÍCÍ OBECNÉ VYUŽITÍ. PŘÍPADNÁ ÚPRAVA POLOHY V RÁMCI PLOCHY

A PARAMETRŮ VHODNÁ V KOORDINACI POŽADAVKY KARLÍNSKÉ PIVNICE

STÁVAJÍCÍ ZÍDKA KOLEM ZAHRÁDKY NA CHODNÍKU
V HAVARIJNÍM STAVU - K ODSTRANĚNÍ

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU,
PRODLOUŽENÍ PARKOVACÍHO PÁSU

NAHRAZENÍ ČÁSTI CHODNÍKU A
TRÁVNÍKU PARKOVACÍMI STÁNÍMI.

ZPEVNĚNÍ ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍCH ZELENÝCH PLOCH V
HLAVNÍCH POPTÁVANÝCH SMĚRECH PRO PĚŠÍ

DOPLNĚNÍ SLOUPKŮ A PRVKŮ PRO
NEVIDOMÉ PODÉL ZVÝŠENÉ VOZOVKY

ZÚŽENÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU V OBYTNÉ ZÓNĚ

ZVÝŠENÁ PLOCHA VOZOVKY V PLOŠE NÁMĚSTÍČKA

STÁVAJÍCÍ VJEZD

DOPLNĚNÍ NOVÉ VYSAZENÉ PLOCHY CHODNÍKU KE STÁVAJÍCÍ
OBRUBĚ. VIZUÁLNÍ ODLIŠENÍ POVRCHŮ. OCHRANA PŘED

PARKOVÁNÍM POMOCÍ SLOUPKŮ PO OBVODU

REKONSTRUKCE OBRUBY A RABÁTEK VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

ZVÝŠENÍ OBRUBY VE STÁVAJÍCÍ POLOZE.

PONECHÁNÍ VPUSTI VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

NOVÉ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ NA ZAČÁTKU
ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKOVÉ PLOCHY.

STÁVAJÍCÍ VPUST - K PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

NOVÁ ULIČNÍ VPUST

NOVÝ ZAČÁTEK ZÁSADNĚ REDUKOVANÉ OBYTNÉ ZÓNY

OPTIMÁLNÍ ROZESTUP MEZI ZAHRAZOVACÍMI SLOUPKY - 2m
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Všechny části tohoto díla jsou chráněny zákonem o autorském právu.

č. přílohy

D02

NÁVRH
KŘÍŽENÍ BŘEZINOVA X SOVOVA X PERNEROVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
POPIS SITUACE
Návrh zjednodušuje dopravní řešení lokality díky odstranění přebytečného
severního ramene vytvářejícího dvě nadbytečná křížení. Současně dochází ke
zvýšení všech vozovkových ploch do úrovně chodníků. Chodníky a pobytové
prostory jsou ochráněny před parkováním prostřednictvím sloupků. V části
náměstíčka je pak ponechán fragment stávající rozsáhlejší obytné zóny, která je
na Lyčkově náměstí a v ul. Sovova vzhledem k naprosto nevyhovujícímu řešení
profilu nahrazena zahrnutím do režimu okolní Zóny 30.
Vedle zvýšení se doplňují přechody či místa pro přecházení do hlavních pěších
vazeb, v nichž v současnosti dochází k velmi častému přecházení bez jakékoli
ochrany a bez zajištění rozhledů z některých úhlů. Dochází také k odstranění tří
stávajících nevhodně umístěných parkovacích stání, které brání v rozhledech v
nároží ul. Pernerova a dvou stání v místě navrženého přecházení v ul.
Pernerova. V rámci centrální ploch je třeba dle konkrétních požadavků vymezit
zásobovací stání sloužící především pro provozovnu v nároží ulic Sovova a
Březinova. Součástí návrhu je také úprava východní části náměstíčka a nároží ul.
Sovova a vytvoření nových parkovacích stání vyrovnávajících bilanci úbytku
stání v rámci zvýšené plochy. Celková bilance stání je úbytek 4 běžných stání, a
vytvoření 4 běžných a 1 zásobovacího stání.
Vedle návrhu dopravního řešení je třeba vyřešit plochy náměstíčka mimo
vozovkové plochy, protože značná část povrchů se zde nachází v havarijním
stavu a ani prostorové uspořádání celku zcela neodpovídá současným
požadavkům. Toto řešení jde však nad rámec rozsahu této studie a mělo by být
řešeno vlastním krajinářsky-architektonickým projektem.
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mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
Všechny části tohoto díla jsou chráněny zákonem o autorském právu.

č. přílohy

D03a

NÁVRH
KŘÍŽENÍ HYBEŠOVA X NA STŘELNICI - VAR.A

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
POPIS SITUACE
Návrh vytváří zvýšenou křižovatkovou plochu, v rámci níž jsou ošetřeny všechny
pěší vazby v tomto křížení, je zajištěno dodržování v současnosti často
ignorovaného zákazu parkování v křižovatce a tedy i lepší rozhledy a plynulejší
průjezd rozměrných vozidel (typicky svoz odpadu). Navržené úpravy vyvolají
potřebu odstranění tří stávajících parkovacích stání a znemožní nelegální
parkování v nárožích. V ulicích s dlouhodobě nedostatečnými pravidly
omezujícími zbytečné odstavování vozidel zatížených parkováním je značně
obtížné najít prostorové rezervy pro kompenzaci tohoto úbytku. Nabízí se však
možnost využít v současnosti část stávajícího východního "náměstíčka" na konci
ul. Hybešova - prostor zatížený naprosto minimální automobilovou dopravou v
současnosti obsahuje jedno nadbytečné rameno spojující ul. Hybešova a
Sovova. Návrh uzavírá tohoto ramene a využívá prostor pro kompentazi úbytku
parkování. Tím se mj. zvýší i užitnost centrálního prostoru náměstíčka, který je
postupně upravován k pobytovému užití a výhledově se předpokládá stavební
úprava po vzoru řešení symetrického "náměstíčka" na konci ulice Sovova. Nové
místo je navrženo také v rámci prostoru křižovatky. Celková bilance parkování
bude ovlivněna koordinací s paralelně řešeným projektem podzemních
kontejnerů v ul. Kubova. Předpokládaná celková bilance je tedy cca +-0 až -2
stání. Jako dočasné rychle realizovatelné řešení je navržen prostor umožňující
přecházení v přehledném místě s lepšími rozhledovými podmínkami. Ochrana
prostoru je řešena pouze ve formě VDZ v kombinaci s balisety. Není navrženo
odstranění bariérovosti. V rámci výhledové úpravy prostoru "náměstíčka" by
mělo dojít také k realizaci stavebního řešení přechodu v tomto místě.
V rámci úprav v širším území se předpokládá otočení jednosměrnosti v ul
Hybešova, v ul. Kubova a v koncovém úseku ul. Křižíkova.
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- VÝHLEDOVÉ NAHRAZENÍ ŘEŠENÍ ÚPRAV ZNAČENÍM CELKOVOU STAVEBNÍ
ÚPRAVOU PROSTORU
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NÁVRH
KŘÍŽENÍ HYBEŠOVA X NA STŘELNICI - VAR.B

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
POPIS SITUACE
Tato varianta je ve všech základních principech stejná jako varianta A s
výjimkou jiného řešení směrovosti, které navazuje na případné alternativní
řešení lokality 1 (křížení Urxova x Křižíkova). V ulici Hybešova ani Kubova by
nedošLo k otočení směru jízdy. Stavební řešení je identické jako u varianty A.
Vymezení parkovacích stání pomocí VDZ je odlišné v detailech. Zásadní je pouze
úprava dočasného řešení v úseku určeném pro přecházení, která reflektuje
potřebu zajistit rozhledy ve směru jízdy.
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NOVĚ NAVRŽENÝ PŘECHOD - ŠÍŘKA MIN. 6m S OHLEDEM NA VÝHLEDOVÝ
NÁRŮST PĚŠÍ I AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V UL. PERNEROVA V SOUVISLOSTI

S NOVOU VÝSTAVBOU A SE ZŘÍZENÍM ZASTÁVKY VLAKU PRAHA-KARLÍN.

POSUN A ROZŠÍŘENÍ STAVAJÍCÍHO PŘECHODU BLÍŽE KE KŘIŽOVATCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ V NÁROŽÍ.

ROZŠÍŘENÍ PLOCHY NÁROŽÍ - ZMENŠENÍ
PLOCHY KŘIŽOVATKY, VYMEZENÍ PARKOVÁNÍ

PROSTOR PRO NOVOU VÝSADBU V NÁROŽÍ. NUTNO PROVĚŘIT SÍTĚ.

STÁVAJÍCÍ VJEZD

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ PLOCHY NÁMĚSTÍČKA MIMO DOPRAVNÍ PROSTOR
DLE KRAJINNĚ-ARCHITEKTONICKÉ STUDIE PROSTRANSTVÍ. DLE ŘEŠENÍ

NUTNO PŘIZPŮSOBIT PRVKY PRO NEVIDOMÉ

PROSTOR PRO ZÁSOBOVACÍ STÁNÍ. PREFEROVANÝ DOPRAVNÍ REŽIM
UMOŽŇUJÍCÍ OBECNÉ VYUŽITÍ. PŘÍPADNÁ ÚPRAVA POLOHY V RÁMCI PLOCHY

A PARAMETRŮ VHODNÁ V KOORDINACI POŽADAVKY KARLÍNSKÉ PIVNICE

DOPLNĚNÍ NOVÉ VYSAZENÉ PLOCHY CHODNÍKU KE STÁVAJÍCÍ
OBRUBĚ. VIZUÁLNÍ ODLIŠENÍ POVRCHŮ. OCHRANA PŘED

PARKOVÁNÍM POMOCÍ SLOUPKŮ PO OBVODU

REKONSTRUKCE OBRUBY A RABÁTEK VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

ZMENŠENÍ PLOCHY KŘIŽOVATKY NA PARAMETRY ODPOVÍDAJÍCÍ ZÓNĚ 30. KŘIŽOVATKA NENÍ SOUČÁSTÍ
OBJÍZDNÉ TRASY MHD, MIMO VÝJIMEČNÉ ZÁSOBOVÁNÍ JE ZATÍŽENA VĚTŠÍMI VOZIDLY POUZE VE
SPOJITOSTI S AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ AKTIVITOU V ULICI. DOSTAČUJE PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ UMOŽŇUJÍCÍ
VYHNUTÍ ROZMĚRNĚJŠÍCH VOZIDEL PŘI ZASTAVENÍ JEDNOHO Z VOZIDEL.

OPTIMÁLNÍ ROZESTUP MEZI ZAHRAZOVACÍMI SLOUPKY - 2m

PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKAZU ZASTAVENÍ
PŘI JIŽNÍ STRANĚ V TOMTO ÚSEKU

DOPLNĚNÍ 5 PARKOVACÍCH STÁNÍ PŘI SEVERNÍ
STRANĚ. RESPEKTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ.

STÁVAJÍCÍ VPUST - NUTNO PŘIZPŮSOBIT
ŘEŠENÍ VYSAZENÉ PLOCHY

VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA - ZKRÁCENÍ
DÉLKY PŘECHODU, VYMEZENÍ PARKOVÁNÍ.
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NÁVRH
KŘÍŽENÍ PERNEROVA X ŠALDOVA

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 8
POPIS SITUACE
Na křižovatce tvaru T se nachází v současnosti 2 přechody, které jsou oba
značně problematické. Přechod přes ul. Šaldova je v současnosti značně
odsazený, což navazuje na již neexistující uspořádání křižovatky a společně s
naddimenzovanými rozměry vede k tomu, že vozidla na přechod vjíždějí často v
relativně velké rychlosti a chodci jim automaticky dávají přednost. Tato úprava
jednoduše zajistí zvýraznění přechodu.
Navazující úpravou je rozšíření severozápadního nároží, které má za cíl zajistit
zmenšení předimenzované plochy vozovky a tím pádem i zpomalení vozidel. V
návaznosti na toto rozšíření je navržen nový přechod, který pokrývá stávající
poptávku po přecházení v tomto místě. Je navržen v šířce 6m, aby vyhovoval
očekávaným zvýšeným počtům chodců i automobilů v souvislosti s výhledovou
výstavbou nových objektů podél ulice Pernerova i s pokrytím pěších vazeb v
návaznosti na plánovanou novou vlakovou zastávku. Vedle přímé ochrany
chodců slouží nově navržený přechod i jako vizuální prvek zklidnění na jinak
značně široké a naprosto přímé ulici Pernerova.
Další problematický přechod vznikl v souvislosti s výstavbou administrativní
budovy, ovšem má pouze minimální přípustnou šířku, nevyhovuje délkovými
parametry a díky absenci úprav zamezujících parkování na něm či v jeho
blízkosti dochází k parkování. Je tedy navrženo doplnění vytažené chodníkové
plochy, která zkracuje jeho délku a zajišťuje ochranu proti nepřípustnému stání.
Řešení chodníkové plochy je nutné přizpůsobit stávajícímu odvodnění.
Oproti stavu se v celé křižovatce dá očekávat častější přecházení také kvůli
dočasným omezením pohybu na chodníku při jižní straně v souvislosti s
očekávanou novou výstavbou.
Při severní straně je navrženo 5 parkovacích stání. Celková bilance je +5 stání.
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