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2. PODKLADY
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady:


polohopis a výškopis zájmového území, ortofoto (IPR)



orientační polohy inženýrských sítí (IPR)



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



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



údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí – ČÚZK a identifikace dle ikatastr



průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ



vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace



koordinace (dostupné a známé připravované záměry)



vlastní dopravní průzkum



další jednání během zpracování studie

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

30. 5. 2018 - seznámení s výsledky dotazníkové šetření, upřesnění postupu
prací a předání podkladů projektantovi

3. schůzka

2. 11. 2018 - projednání návrhů (koncept dopravní studie)

Dne 3. 10. 2018 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo 28 dětí ze ZŠ Na Beránku. V rámci
průzkumů byly sledovány jak intenzity jednotlivých druhů dopravy, tak i chování jednotlivých
účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné přecházení apod.). Výsledky byly použity jako
objektivní data pro upřesnění dalších dopravně inženýrských analýz.
Zápisy z jednotlivých jednání jsou přiloženy na konci textové části této studie.
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4. O PROJEKTU
Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy:
podpořit, aby se dopravovaly do školy samostatně, primárně pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou,
a dále zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem na
trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které byly
získány na zhruba čtyřiceti pražských školách.
Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní
průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných a
rizikových míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této
dopravní studie.
Následná spolupráce dětí, učitelů a rodičů s úřady a odborníky přináší i významný osvětový dopad.
Spoluúčast dětí na projektu představuje nejen účinnou dopravní výchovu, ale i zvyšuje jejich
spoluodpovědnost za veřejný prostor, nejen za jeho formální řešení, ale zároveň za to, co se v něm
odehrává. 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 i ze školy.

Obr. 2: chodník podél ul. Pertoldova v době cca 7:45
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5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE
Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat určená kritická místa na cestách do a ze
školy, a dále lze vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, vlastnické,
časové, technické, dopravní a ekonomické) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření.
Dopravní studie obsahuje analýzu a posléze návrh včetně předběžného projednání možného řešení v
úrovni ideového záměru. Studie předkládá řešení v grafické podobě. Dále pak studie slouží jako
odborný podklad pro další jednání a jako zadání pro zpracování podrobné projektové dokumentace.
Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou především
reakcí na stav v době zpracování (léto/podzim 2018), takže v případě jakýchkoliv změn v území (ať již
dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat a návrhy
zpracované touto studií mohou být doplněny, resp. upraveny, pokud se jedná o smysluplné a funkční
řešení. V rámci projednání jsou do pracovní skupiny přizváni zástupci příslušných odp. orgánů státní
správy i samosprávy, kteří mají možnost se k návrhům vyjádřit prostřednictvím účasti a zápisu
z projednání.
Projednání se zúčastnili zástupci:
 ZŠ (zástupci žáků, vedení ZŠ, koordinátorky za ZŠ, zástupci rodičů při SRPŠ)
 Zástupci MČ Praha 12
 PČR
 RFD MHMP, TSK, IPR
Dopravní studii bude předána zástupcům MČ Praha 12, která pak na základě příslušné správy
infrastruktury provede kroky směřující k projektové přípravě odpovídajících opatření (po
odsouhlasení), a to buď na své náklady, anebo ve spolupráci s MHMP (odbor Rozvoje a financování
dopravy), potažmo přímo TSK, která nechá zpracovat jednotlivé podrobné odpovídající dokumentace.
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6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ
Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly své třídní mapy, nakonec vznikla
jedna školní mapa a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro
dopravní studii a pro školní plán mobility. Mapování proběhlo ve druhém pololetí školního roku
2017/2018.
Aktuálně má škola cca 854 žáků, mateřská škola 168, což je celkem 1022 dětí. Dotazník vyplnilo 735
dětí, návratnost dotazníků tedy byla 86 %.

Obr. 3: vyhodnocování dotazníků (ilustrační foto, archiv Pražských matek)

Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí školy z dotazníku dle četnosti
z hlediska provozu, které byly vybrány pro rozpracování dopravní studií:
1. Křižovatka Pertoldova x Borovanská
2. Prostor u školy v ul. Pertoldova
3. Křižovatka Borovanská x Pavelkova
4. Okolí křižovatky Pavelkova x Božetická
5. Výjezd z parkoviště za KD Otava v ul. Pertoldova
Ostatní místa je třeba řešit individuálně s MČ Praha 12.
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Obr. 4: Školní mapa s vyznačením všech nebezpečných míst

Obr. 5: Školní mapa s vyznačenými pěti nejnebezpečnějšími místy, která jsou řešena v dopravní studii
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Dále jsou pro účely vyhodnocení zajímavá následující data.


Děti subjektivně považují svou cestu za:



Děti zjišťovaly, jak se nejčastěji dopravují do školy:



Děti zjišťovaly, jak se nejčastěji dopravují ze školy:



Děti zjišťovaly, jak daleko to mají do školy:
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Závěr 1: přibližně 10 % dětí (83) se odpoledne dopravuje jinak než ráno autem , tj. odpoledne se
v okolí školy vyskytuje o 83 vozidel méně. Jedná se o potenciál, že pokud zlvádnou samostatně
dopravu odpoledne, proč tedy ne ráno. Zpravidla se jedná o rodiče, které vezmou děti s sebou
cestou do práce, nejedná se tedy o nezbytnost, ale o pohodlí (rychlost, cena, pohodlí).



Děti by se nejraději dopravovaly:

Závěr 2: O MHD není moc zájem, autem by se rádo dopravovalo 22 % dětí, což je část dětí, která
toto činí ráno i odpoledne (přestože se nemusí jednat o tytéž). Zájem je o individuální rychlý
nezávislý pohyb, tj. koloběžka, skate a kolo, v podstatě sem jedná až o polovinu dětí (cca 380).
26 % dětí uvedlo, že nemají kde ukládat koloběžku, skate či kolo.



Rodiče vozí děti autem:

Závěr 3: 44% rodičů uvedlo, že vozí děti do školy denně či několikrát za týden
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Důvodem pro volbu osobního vozidla pro cestu do školy

Závěr 4: Minimálně polovina osobních vozidel by se v okolí školy vůbec nemusela pohybovat,
protože se nejedná o nezbytnost (cesta do práce).



Co dále by si dále přáli rodiče:

Závěr 5: 80 % dotázaných rodičů si přeje prostor pro odkládání kol, skejtů a koloběžek
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Závěr 6: bezpečnější přecházení a přechody si přeje též až 80 % dotázaných rodičů

Závěr 6: omezení automobilové dopravy si přeje 57 % dotázaných rodičů (uváděno snížení rychlosti
či zákaz vjezdu v ranních hodinách)
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7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl proveden dopravní průzkum (3. 10.
2018) v pěti nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data,
kterými nedisponují statistiky, archivy MČ, MHMP ani jejich servisních organizací. Tato data jsou
graficky zpracována v rámci analytických situací – přílohy řady C, ze kterých lze vyčíst:
 evidované nehody od roku 2007 (červené body) a jejich popis a jednoduchý rozbor (důvod a
následky)
 reálné pěší trasy a koridory po chodnících, přechodech i mimo ně (zelené linie)
 hodinové intenzity vozidel v ranní špičce a před odpolední špičkou (při cestě ze školy)
 intenzity chodců a jejich rozložení (děti / dospělí), případně i směrové (k/od ZŠ)
 vzájemné interakce chodců a řidičů motorových vozidel na sledovaných místech, přechodech
 parkování, otáčení a další konkrétní situace v rozporu se zákonem a pravidly bezpečného
provozu
 data jsou zde uvedena vždy před vyučováním (7:15 – 8:15) v porovnáním s hodinou, kdy
zpravidla končí vyučování (12:45 – 14:15). Odpolední data jsou přepočtena z 1,5 hod.
sledování na průměrnou hodinovou hodnot.

Obr 6: žáci ZŠ Na Beránku při dopravním průzkumu i křižovatky Pertoldova x Borovanská (dne 2. 10. 2018)
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Infrastruktura panelového sídliště v podstatě odpovídá původním situacím, v čase se měnily zpravidla
jen některé povrchy a odvodnění, řešila se bariérovost vybraných přechodů či údržba technické
infrastruktury a zeleně. Největším problémem je v současnosti parkování, resp. osobní potřeba
parkovat co nejblíže svého domu každého z rezidentů, což znamená, že na větším parkovacích
plochách jsou i přes noc na těch nejvzdálenějších místech volná místa (parkoviště Pavelkova) a
obyvatelé běžně parkují v křižovatkách či těsně u přechodů. To se jeví vedle rychlého průjezdu
předimenzovanými vozovkovými plochami jako jeden ze dvou zásadních problémů, se kterými lze
pracovat nejen případnou represí, tj. dodržováním pravidel silničního zákona, ale i stavem a fyzickými
možnostmi dopravní infrastruktury.
8.2 Automobilová doprava
Rozdíl mezi ranní a odpolední dopravou autem s rodiči je v současném stavu (2018) cca 32 % vs.
22 %, tj. v přepočtu se jedná až o cca 85 dětí, které se odpoledne již nedopravují automobilem –
v těchto případech se tedy ráno evidentně nejedná o nezbytnost auto použít. Záleží zpravidla na
rodičích, kteří tuto volbu činí za děti, a to ať už z důvodu obavy o jejich bezpečnost či z úspory času či
nákladů (využití společné cesty do práce či využití firemního vozidla „zdarma“), anebo jen čistě
z důvodu osobního pohodlí. Přesto by se rádo autem chtělo dopravovat cca 22,4 % dětí. Ráno tak
nemusí být nutně v okolí školy až 85 vozidel. Rodiče dále uváděli důvody, proč ráno volí osobní
vozidlo pro cestu dětí do školy. Až 50 % rodičů to má cestou do práce, pro 33 % je to zkrátka jen
nejrychlejší a 15 % uvedlo, že dítě je příliš malé (což není zrovna důvod pro cestu autem). Další
důvody viz sloupcový graf na str. 11.

Obr. 7: Přechod v křižovatce Pertoldova x Borovanská, u kterého se zpravidla parkuje. Dalšími překážkami, které
zabraňují ve výhledu jsou kontejnerová stání těsně u přechodů, což je obecný problém sídliště.
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Obr. 8: Autem do školy (zastavování přímo na přechodu pro chodce je častý jev)

Největší problémem je z hlediska automobilové dopravy nepřehlednost okolí křižovatek díky
zaparkovaným autům, kdy v kombinaci s rozlehlostí ploch křižovatek nejsou zpravidla respektována
práva chodců ani na vyznačených přechodech. Nejvíce na křižovatce Pertoldova x Borovanská.
Žádná opatření pro přecházení nejsou v křižovatce Borovanská x Pavelkova - není zde sice již tak
intenzivní provoz chodců, ale naopak zde projíždí osobní vozidla relativně rychle, sice se zde již tak
intenzivně neparkuje, ale právě pro absenci jakéhokoliv řešení pro chodce v kombinaci s parametry
křižovatky je místo především pro chodce nebezpečné.
8.3 Veřejná doprava
Ráno se MHD dopravuje 25 % dětí, odpoledne je to až 37 %. Zpravidla tedy ty děti, které jedou ráno
autem, se ze školy vrací odpoledne autobusem. Ulicí ČS Exilu projíždí linky 150 a 190, které zajišťují
propojení na Modřany, Kačerov, resp. Braník a Smíchovské nádraží. Pěšky ke škole od zastávky
Pavelkova je to cca 8 minut, vždy však minimálně přes dvě z pěti dětmi vytypovaných nebezpečných
míst. Od zastávky směrem z centra je sice přes hlavní komunikaci přechod s dělicím ostrůvkem, avšak
jeho formální provedení (citybloky) neodpovídá potřebám trvalého všeobecně bezpečného řešení
(nutno provést stavebně). Místo je řešeno v rámci situací oblasti 3, tj. s křižovatkou Borovanská x
Pavelkova.
Od zastávky Na Beránku, kudy projíždí linka 341, která nezajíždí do zastávky Pavelkova, je to ke škole
pěšky 9-10 minut.
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Obr. 9: Výřez schéma linek PID (11/2018) s vyznačením polohy ZŠ na Beránku

Obr. 10: Přechod od zastávky Pavelkova z centra

8.4 Pěší doprava
Pěšky se do školy děti dopravují nejvíce (38% ráno, 41 % odpoledne). Pouze pěšky by se nadále rádo
dopravovalo cca jen 17 % dětí. Děti by raději na koloběžkách či na kole. Konkrétně je problematika
pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých řešených míst, kde jsou
problémy podrobně popsány i řešeny. Nutné je zaměřit se na rozhledy na souč. přechodech,
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zklidnění, zpomalení automobilové dopravy v těchto bodech křížení a dále pak především na
chybějící opatření přecházení a bezbariérovost a prostupnost sídliště.

Obr. 11: Konec chodníku v ul. Pavelkova bez návaznosti

Obr. 12: pěšky do školy

8.5 Cyklistická doprava
Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmá vysoká poptávka po dopravě na kole (15 %), koloběžce a
na skejtu (skoro 32 %), a tedy i logicky po možnosti ukládání kol a koloběžek. V současnosti takto činí
na kole jen v řádu jednotek, cca desítky dětí pak jezdí na koloběžce.
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Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo po
značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje spojitou
infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Prahy 12 (vč. zklidněých zón), jsou
cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“, a to
přibližně v co nejpřímější a relativně svým schopnostem a zkušenostem „bezpečné stopě“.
Obecně platí, že dopravní cyklisté vyžadují plošný pohyb v území, nejlépe po zklidněných
komunikacích. Časté kličkování a přednosti v jízdě znamenají vysokou míru snížení komfortu. Značené
koridory (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. sběrnici pro delší přesuny např.
v rámci městské části nebo do sousední MČ. Běžná zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na kole je cca
do 5 až 7 km. Jízdní kolo v městě má potenciál využití především pro jízdy na krátké vzdálenosti 2 až
4 km.
Uživatelská mapa pohybu cyklistů potvrzuje, že páteří je Modřanská rokle, avšak ta je spíše turistická
a současně slouží jako sběrnice pro delší dopravní jízdy městem. Patrné je i vytížení ČS Exilu a pak
zkratka ul. Pertoldova do ul. Na Hupech do ul. Písková. Další místní propojkou je Vokrojova –
Mezihorská, tj. v podstatě příčné přímé stopy územím. Kolem školy se projíždí do ul. Urbánkova a
dále do rokle.

Obr. 13: Teplotní mapa pohybu cyklistů, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování GPS a
evidují svůj pohyb na jízdním kole (pouze část cyklistů, avšak jeden z vhodných ukazatelů „míry pohybu / výskytu
cyklistů“), zdroj: http://labs.strava.com/heatmap
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Parkování jízdních kol a koloběžek
Žáci požadují zajistit bezpečné parkování koloběžek a jízdních kol. Před ZŠ nejsou ani volně stojící
stojany pro krátkodobé odkládání kol (pohotovostní), tj. pro rodiče či pro krátké návštěvy ZŠ. Pro
účely školy (děti a zaměstnanci) je nutno nabídnout bezpečné a kryté stojany či prostory pro odložení
kol a koloběžek po celou dobu vyučování. Inspirací pro zlepšení podmínek parkování může být ZŠ
Kunratice.

Obr. 14: Prostor pro odložení kol a koloběžek se současným kovovým zařízením, které slouží spíše jako „lamač
výpletů kol“

Obr 15: inspirace z Kunratic - přístřešek před ZŠ Kunratice

Z níže znázorněné mapy cyklokoncepce IPRu (výhledového systému tras celoměstského významu) je
zřejmé, že páteřní a hlavní trasy oblast míjí, škola je tedy obsloužena jen místními komunikacemi,
zpravidla jen s integračními opatřeními či pomocí kombinace prvků plošného a lokálních zklidnění.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
- 19 11 / 2018

Bezpečné cesty do školy 2018

ZŠ Na Beránku, Praha 12

Obr 16: Výřez schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy,
zdroj: MHMP / IPR, praha.eu

Uživatelská mapa Prahou na kole zobrazuje ul. Urbánkova a Pertoldova jako místní doporučenou
propojku přes sídliště vč. průjezdu do rokle a propojky do Pískové. Paralelní východozápadní trasa
s A204 a ČS Exilu, označena jako x204, vede kolem školy směr zahrádky a Cholupice.

Obr 17: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,
sv. fialová pak doporučené průjezdy územím, červená jsou integrační opatření pro cyklisty v rámci vozovek,
růžové jsou sjízdné cesty mimo komunikace
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Obr. 18: Na kole do školky

Obr. 19: na koloběžce do školky

Obr 20: Na skejtu do školy
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9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Po ul. ČS Exilu každé všední ráno projede směrem do Prahy cca 1000 vozidel / hod. Dalších 315 jich
odbočí do sídliště ze směru od Cholupic a od Modřan 76. Do sídliště tedy ráno vjede každé ráno cca
390 vozidel (viz analytické situace). Zásadní cílem je jednak škola a jednak řada mateřských školek.
Jiná instituce či cíl se zde ráno v provozu nenachází, odpoledne pak spíše funguje i DDM, soukr. ZUŠ a
občas kulturní dům Otava.
Intenzity uvnitř sídliště se pohybují do 100 za špičkovou hodinu. Kolem školy ráno projede 150
vozidel / hod od ul. Urbánkova a naopak 67 vozidel od vjezdu do sídliště od ul. Borovanská.
Nehodovost a její vyhodnocení je zanesena a popsána přímo v jednotlivých analytických situacích
(podklad http://pcr.jdvm.cz).

Obr 21: rozložení všech evidovaných nehod v oblasti (od r. 2007 do podzimu 2018, (zdroj jdvm.cz),
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Obr 22: Evidované nehody v oblasti se zaparkovanými vozidly (od r. 2007 do podzimu 2018, zdroj jdvm.cz),

Obr 23: Evidované srážky s chodcem v oblasti (od r. 2007 do podzimu 2018),
pozn. Žádná z nich nebyla chodcem zaviněna (zdroj jdvm.cz),
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Obr 24: Evidované nehody za účasti cyklisty v oblasti (od r. 2007 do podzimu 2018),
pozn. Obě nehody zavinil cyklista (zdroj jdvm.cz),

10.

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

Podrobný výčet navrhovaných opatření a jejich smysl je uveden v rámci jednotlivých situací řady D.
Níže je pak uveden pouze stručný popis s fotodokumentací stavu z léta a podzimu 2018.

Pertoldova x Borovanská

Obr 25: Některé děti vystupují již v ul. Borovanská, všichni rodiče tedy nezajíždějí až ke škole

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
- 24 11 / 2018

Bezpečné cesty do školy 2018

ZŠ Na Beránku, Praha 12

Obr. 26: Pohled na východní přechod křižovatky, vlevo patrné panely kolem stání pro kontejnery

Obr. 27: Pohled z okraje přechodu do ul. Pertoldova směrem ke škole přes ohrazení kontejnerů

Obr. 28: Pohled na východní přechod křižovatky
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Obr. 29: Příliš dlouhý jižní přechod křižovatky

Obr. 30: Pohled na západní přechod křižovatky

Obr. 31: Pohled ze západního přechodu do křižovatky přes zaparkované vozidlo
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Obr. 32: Přecházení přes severní rameno křižovatky, kde chybí opatření pro přecházení

Pertoldova u ZŠ

Obr. 33: Přechod před školou

Obr. 34 a 35: Děti mnohdy nejsou respektováni ani v doprovodu rodičů
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Obr. 36: zastavuje se i na přechodu pro chodce

Obr. 37 a 38: příjezd ke vchodu školy se dnes bohužel odehrává zpravidla přes přechod a po chodníku

Obr. 39: Prostor před vchodem do areálu ZŠ
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Obr. 40: Zadní / jižní vchod do areálu ZŠ od parkoviště s potenciálem pro K+R

Pavelkova x Borovanská x ČS Exilu

Obr. 41 a 42: v prostoru přecházení od zastávek MHD se mnohdy parkuje či zastavuje

Obr. 43: prostor křižovatky je velmi rozlehlý, vozidla zde projíždí zpravidla rychle a středem vozovky

Obr. 44: vybavení a délka přechodu u zastávky Pavelkova
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Obr. 45: přechod u autobusové zastávky Pavelkova vede do zálivů a prodlužuje ho

Obr. 46: vybavení a délka přechodu v křižovatce ČS Exilu x Pavelkova

Obr. 47: často nejsou respektována práva chodců

Obr. 48: přecházení ČS Exilu
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Obr. 49: přecházení ČS Exilu

Obr. 50: přecházení křižovatky Pavelkova x Borovanská

Obr. 51: přecházení křižovatky Pavelkova x Borovanská

Obr. 52: přecházení křižovatky Pavelkova x Borovanská
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
- 31 11 / 2018

Bezpečné cesty do školy 2018

ZŠ Na Beránku, Praha 12

Obr. 53-54: vjezd na parkoviště a bezbariérová úprava křižovatky Pavelkova x Borovanská

Obr. 55: chodník podél parkoviště v ul. Pavelkova

Obr. 56: vozidla svozu odpadů ul. Pavelkova projíždí zpravidla velmi obtížně
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Pavelkova x Božetická

Obr. 57: v ul. Božetická je v blízkosti školy přerušen chodník – nutno ho doplnit na obou stranách

Obr. 58: v ul. Pavelkova funguje jako obousměrná jednopruhová

Obr. 59: parkování v nároží křižovatky
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Obr. 60: pohled na výjezd z parkoviště a konec chodníku podél ul. Pavelkova

Obr. 61: přecházení na konci chodníku ul. Pavelkova

Obr. 62: prostor u křižovatky Pavelkova x Božetická na cestě do školy
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Pertoldova za KD Otava

Obr. 63: přechod přes příjezd do ul. Pertoldova západně od KD Otava

Obr. 64: pohled od KD Otava ul. Pertoldova

Obr. 65: pohled z přechodu směrem k ul. ČS Exilu
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NÁVRHY – NESTAVEBNÍ ÚPRAVY

Opatření, které lze řešit nestavebně, jsou:
1. zřízení zóny 30, které lze řešit již za současného stavebního stavu, kdy jako vjezdová opatření
lze umístit lichoběžníkové montované pryžové polštáře, které jsou znázorněny v situaci D.3-1
(VARIANTA 1). Tyto polštáře lze případně umístit i do dlouhých přímých úseků – řešením
vyznačení a umístění prvků zóny 30 se však dopravní studie nezabývá.
2. Zřízení K+R u jižního vchodu do areálu školy s návěstí v křižovatce Borovanská x Pavelkova
(K+R a směr do ul. Pavelkova), v ul Pavelkova se doporučuje zřídit výhybnu. Smyslem
opatření je odlehčit prostoru přímo před školou, kde se potkávají vozidla směřující od školek
z ul. Urbánkova, která je ve svém východním úseku jednosměrná k ZŠ.
3. Zjednosměrnění - ráno vzniká u školy ten problém, že mnozí rodiče najíždí až ke škole,
jednak může pomoci K+R (viz bod 2 výše) a jednak lze provoz usměrnit změnou provozního
režimu zjednosměrněním a to buď trvalým či časově omezeným.


VARIANTA A (situace D.2-1) – proti směru hodinových ručiček v ul. Pertoldova –
Urbánkova s tím, že úsek Pertoldova mezi ul. Borovanská – ZŠ může být řešen
s časovým omezením 7:00 - 8:15



VARIANTA B (situace D.2-1) – zjednosměrněním úseku u školy v ul. Pertoldova
směrem od ZŠ a to na dobu 7:00 – 8:15

Příklady časového omezení - Jílové u Prahy:

Obr. 66: Jílové u Prahy, ul. Komenského u ZŠ s časovým omezením jednosměrnosti za účelem eliminace ranního
provozu rodičů až ke vchodu do ZŠ, zdroj www.mapy.cz
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Obr. 67: Jílové u Prahy, ul. Komenského u ZŠ s časovým omezením jednosměrnosti 7:00 – 8:00 a 11:00 -14:00
mimo dopravní obsluhu a rezidentů.

Další příklady časových omezení platnosti DZ v Praze:

Obr. 68 a 69: vlevo ul. K Bohnicím (Praha 8), vpravo ul. Meiselova (Praha 1)
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Obr. 70: časově omezený zákaz odbočení v ul. Povltavská (Po-Pá, 7:00 – 19:00)

12.

NÁVRHY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Navrhovaná opatření a jejich podrobný popis je uveden v rámci jednotlivých situací řady D.

12.1

Pertoldova x Borovanská




Smyslem redukce křižovatkové plochy je zklidnění / zpomalení motorové dopravy při
průjezdu křižovatkou a zkrácení délky přechodů / přecházení a zajištění vzájemných
rozhledů pro přecházení
Smyslem zvýšení křižovatkové plochy do úrovně -2 cm oproti chodníkům je vytvoření
ramp na vjezdu z každého směru do křižovatky, což je další stupeň zklidnění, kdy
všechna vozidla zpomalují. Jedná se o běžný prvek v rámci zón 30
alternativně nemusí být přechody provedeny, pouze místa pro přecházení, plochy
přechodů a míst pro přecházení mohou být provedeny s asfaltovým povrchem,
plochy křižovatky v dlažbě (kamenná kostka 10/10 či betonová pro pojezd vozidel)

Obr. 71: Výřez ze situace D.1
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Pertoldova – nároží u ZŠ





Smyslem redukce plochy vozovky je jednak zkrácení délky pro přecházení a jednak
zamezení parkování v rozhledových trojúhelnících vč. odsunu invalidního stání mimo
rozhledy
Smyslem zvýšené plochy – zřízení prahu širokého je zdůraznění prostoru před ZŠ a
současně fyzické zpomalení motorových vozidel (nahrazení souč. montovaného
prahu, který je však pouze z jedné strany přechodu)
Ze zvýšené plochy se vjíždí přímo do nově vymezeného prostoru (sklopné a pevné
sloupky) a nově nebudou žádná vozidla najíždět ke škole přes přechod a po chodníku
V areálu školy je navržen prostor pro umístění klece se stojany pro kola a koloběžky

Obr. 72: Výřez ze situace D.2-2

12.3

Pavelkova x Borovanská x ČS Exilu






Smyslem redukce plochy vozovky je opět jednak zkrácení délky pro přecházení a
jednak zamezení parkování v rozhledových trojúhelnících
Smyslem zvýšení křižovatkové plochy ve variantě 2 do úrovně -2 cm oproti
chodníkům je vytvoření ramp na vjezdu z každého směru do křižovatky, což je další
stupeň zklidnění, kdy všechna vozidla zpomalují. Jedná se o běžný prvek v rámci zón
30
Zajišťuje se přecházení ve všech směrech (dnes není v žádném)
Upravuje se poloha kontejnerového stání, které je na pozemku města

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
- 39 11 / 2018

Bezpečné cesty do školy 2018

ZŠ Na Beránku, Praha 12

Obr. 73 a 74: Výřezy ze situací D.3, vlevo varianta 1, vpravo varianta 2







Dělicí ostrůvek s přechodem je prodloužený a jeho severní část je dlážděná s
možností občasného pojezdu – smyslem je zklidnění a zamezení jízdy v protisměru
Všechny přechody, resp. místa pro přecházení jsou opatřeny stavebními dělicími
ostrůvky (nutno začlenit do brzké souvislé údržby ul. ČS Exilu, odp. TSK)
Jižní nové místo pro přecházení, resp. přechod je nutno též přisvítit, jedná se o vjezd
do zastavěné části města z nezastavěné, před tímto místem se navrhuje ukazatel
okamžité rychlosti + optickopsychologická brzda
Chodníkový přejezd ke KD Otava je dlouhý z důvodu zajíždění delších souprav obsluhy
Doplnění zeleně je na samostatný projekt, který již není v gesci dopravy

Obr. 75 a 76: Výřezy ze situací D.3, vlevo varianta 1, vpravo varianta 2
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souč. přechod pro chodce mezi zastávkami je sice příliš dlouhý a vhodné je jeho
umístění mimo zastávkové zálivy, avšak v přímé návaznosti se nachází přístup do KD
Otava, který je velmi frekventovaný, takže při potřebě toto změnit bude nutné spíše
než hledat novou polohu přechodu naopak odsunout zastávkové zálivy, což však
vzhledem k potřebě délek zálivů a navazujícím křižovatkám není možné – nutno tedy
lépe vybavit a zvýraznit současný přechod pro chodce
vzhledem k výše uvedenému se navrhuje snížit dovolenou rychlost na 30 km/h a
umístit ukazatel okamžité rychlosti

Obr. 77: Výřez ze situace D.3-3

12.4

Pavelkova x Božetická


Zajištění K+R (zákaz zastavení mimo účely obsluhy ZŠ s časový omezením) pro
„mimosídlištní rodiče“ je navrženo v točně – jedná se primárně o nestavební řešení,
kde v nároží navazuje stavební úprava místa pro přecházení, které propojí chodníky
při severní straně ul. Pavelkova

Obr. 78: Výřez ze situace D.4
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Ul. Pavelkova funguje jako jednopruhová obousměrná (toleruje se parkování – nyní
nelegální), zřízením zóny 30, vyznačením parkování a zajištěním vyhýbání lze řešení
legalizovat
Přechod pro chodce od konce chodníku je navržen ve dvou variantách, jednak jako
dusítko š. 4,0 m (var 2) ve smyslu celé zúžené ul. Pavelkova a jednak široké 5,5 m
umožňující současnou pomalou jízdu dvou vozidel

Obr. 79 a 80: Výřezy ze situací D.4, vlevo varianta 1, vpravo varianta 2

12.5

Pertoldova za KD Otava


Důvodem návrhu přechodu na zvýšeném prahu stavebném širokém je poptávka po
zpomalení provozu, vozidla zde nejezdí intenzivně, ale rychle a při jihozápadní straně
se zpravidla parkuje

Obr. 81: Výřez ze situace D.5
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Všechna navrhovaná opatření (vč. pozemků kontejnerových stání) se nachází na pozemcích a na
komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy a správy TSK, resp. ve svěřené správě MČ (dle příslušnosti
komunikace / chodníky / zeleň).

Obr. 82: Výřez z majetkové mapy IPR v okolí ZŠ Na Beránku - všechny úpravy se nachází na pozemcích ve
vlastnictví hl. m. Prahy

Obr 83: Výřez z majetkové mapy IPR v ul. Pertoldova za KD Otava - všechny úpravy se nachází na pozemcích ve
vlastnictví hl. m. Prahy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
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Legenda k majetkovým mapám:

14.

NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY / PRIORITY


V první řadě je třeba řešit (ÚMČ PRAHA 12) aktuální problémy s organizací provozu, tj,
nestavební opatření, kterými jsou:
1. Zřízení míst K+R v točně i jižního vchodu do areálu ZŠ
2. Zřízení zóny 30
3. Osazení ukazatele rychlosti a optickopsychologické brzdy v křižovatce ČS Exilu x
Pavelkova
4. Zjednosměrnění části ul. Pavelkova s časovým omezením



Dále je třeba předat zadání / podklady pro souvislou údržbu TSK ul. ČS Exilu (začlenit
stavebně řešené ostrůvky)



Pro řešení přípravy a následné realizace stavebních úprav je možné zažádat BESIP - RFD
MHMP. Dle priorit BESIP se bude odvíjet příprava v rámci pověřené organizace TSK, a.s.
Doporučuje se žádat o tyto úpravy s prioritami v pořadí:
1. Úpravy na ČS Exilu - v případě, že nebudou prováděny v rámci souvislé údržby
2. Pertoldova x Borovanská
3. Přechod a prostor před ZŠ v ul. Pertoldova
4. Křižovatka Pavelkova x Borovanská
5. Křižovatka Pavelkova x Božetická
6. Stavební práh za KD Otava v ul Pertoldova na sjezdu k parkovišti, resp. k ul. ČS Exilu



Záměry, které se nedostanou do pořadníku BESIP při RFD MHMP, je samozřejmě možné
připravovat v rámci agendy ÚMČ Praha 12 s možným následným předáním PD se stavebním
povolením k realizaci z prostředků MHMP.



Z hlediska uvádění do provozu jsou jednotlivá místa z provozního hlediska nezávislá.
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PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce níže. Zpravidla bude třeba
řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (event. přeložky veřejného
osvětlení či změna využití plochy – to určí stavební úřad dle platného stavebního zákona). Rámcové
propočtové ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy cca 10 % bez DPH a bez započtení nákladů
nutných na veškerou agendu a přípravu (zhotovení projektové dokumentace), která činní zpravidla 5
až 10 % z celkové ceny inv. nákladů.

místo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Úpravy ČS Exilu
Zvýšená křižovatka Pertoldova x Borovanská
Přechod a prostor před ZŠ v ul. Pertoldova
Křižovatka Pavelkova x Borovanská
Křižovatka Pavelkova x Božetická
Stavební práh za KD Otava v ul Pertoldova na sjezdu
k parkovišti, resp. k ul. ČS Exil

odhad inv.
nákladů (mil.
Kč)
3,0
5,0
1,75
4,0
1,5
1,5

Odhad celkem bez DPH 16,75 mil. Kč
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ZÁVĚRY


Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného stavu
dopravy na komunikacích v okolí obou školních budov.



Za účelem snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy byla navržena řada moderních a již
běžně používaných zklidňujících a bezpečnostních opatření (s oporou v legislativě, a i na
základě zkušeností s předchozími obdobnými realizacemi v Praze a okolí). Ty nejenže usnadní
pohyb nejen dětem, ale také zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost veřejného
prostoru i ostatních uživatelů. Cílem je nastavení takového prostředí, aby řidiči více vnímali,
že uliční prostor není primárně pro automobilovou dopravu, avšak že i ostatní uživatelé zde
mají svůj prostor. Právě v okolí škol mají mít chodci vyšší prioritu. Zpravidla podceněné
příčné vazby znamenají zásadně nižní komfort pro pohyb chodců, což má v důsledku i vliv i na
volbu dopravního prostředku, a tedy i současný neudržitelný a neutěšený stav dopravy
(množství jízd osobních vozidel + chování řidičů).



Nezbytná je další osvěta a práce školní komunity především s rodiči dětí, které dováží děti
automobilem. Problémem je někdy chování rodičů v automobilech v okolí ZŠ, což může být
velmi úzká a známá cílová skupina, se kterou lze relativně jednoduchým způsobem pracovat.



S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější
realizaci směřující ke zlepšení v okolí obou budov školy) a provést vyhodnocení.



Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a jejich
servisních organizací (primárně TSK hl. m. Prahy).



Studie řeší několik nejproblematičtějších míst z pohledu žáků ZŠ, případnými dalšími místy se
je třeba zabývat samostatně, nejlépe podnětem ZŠ či rodičů směrem k ÚMČ / MČ.



Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány investiční náklady, a to jednak při
dodržení odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost a jednak při udržení
ucelenosti celého řešení problematického místa.



Na řešená místa je třeba nahlížet v první řadě komplexně, neboť samy o sobě jednotlivé
prvky zklidnění nemusí fungovat – tj. požadovaného efektu zvýšení bezpečnosti a plynulosti
provozu tak lze docílit především kombinací vhodných opatření. V případě záměru některý
z prvků v rámci jednotlivých navrhovaných souboru opatření vypustit či změnit jeho klíčové
parametry autor studie upozorňuje, že může dojít ke snížení efektu celého řešení.



Cena výše uvedených úprav se odhaduje na cca 17 mil. Kč bez DPH.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ
Zápis ze setkání č. 2 ve věci
Bezpečné cesty do školy ZŠ Na Beránku

Zápis - pracovní skupina projektu Bezpečné cesty do školy ZŠ a MŠ Na Beránku
30. 5. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Lenka Vedralová - radní pro dopravu Praha 12,
Základní údaje: dotazníkového šetření se zúčastnilo 735 dětí a 615 rodičů
Výsledky z dotazníků dětí:
Doprava dětí DO školy:
 nejvíce dětí chodí pěšky (38,3 %)
 pak autem (32,5 %)
 MHD (25 %)
Doprava dětí ZE školy:
 nejvíce dětí chodí pěšky (40,9 %)
 autem (22,1 %)
 MHD (33,7 %)
Co si děti přejí a co jim vadí:
 děti by se nejraději dopravovaly na koloběžce (31,6 %)
 celkem 347 dětí (46,7 %) by chtělo do školy jezdit na koloběžce či na kole
 190 dětem (26,1 %) brání v cestování do/ze školy tak, jak by chtěly to, že si nemají kde uložit kolo či
koloběžku
Je tvá cesta bezpečná?
 auta jezdí moc rychle, bezohledně: 112 rozhodně ano, 157 spíše ano, celkem 268 = 36 % dětí
 Nepříjemní lidé: 199 rozhodně ano, 191 spíše ano, celkem 390 = 52 %
 Nepříjemný provoz před školou: 220 rozhodně ano, 203 spíše ano, celkem 423 = 57 %
Výsledky z dotazníků rodičů:
 44 % rodičů vozí děti do školy autem denně nebo několikrát týdně
 454 rodičů (80,6 %) by uvítalo ve škole možnost bezpečného uložení kol a koloběžek
 405 rodičů (78 %) by uvítalo bezpečnější přechody pro chodce
 307 rodičů (57,3 %) by uvítalo omezení dopravy (snížení rychlosti, zákaz vjezdu v ranních hodinách)
Ukládání koloběžek – dříve ve vestibulu školy, nyní bylo nutno odstranit po revizi hasičů
bývalo okolo 150 koloběžek, dnes třeba 2
5 nejrizikovějších míst – přechody nebo absence přechodů:
1. Pertoldova – Borovanská (uvedlo 132 dětí)
 velký provoz, kontejnery, auta u přechodu, zastavují auta a vysazují děti
2.

Pertoldova - přechod u školy (uvedlo 55 dětí)
 je v zatáčce, děti nevidí za roh
 děti přechází i mimo přechod
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3.

Pavelkova – Borovanská (uvedlo 26 dětí)
 koncentrace provozu, chybí přechody u výjezdů z autobusu, děti chodí přes křižovatku
 pěšina ze směru od Beránku
 přechod přes hlavní – je tam strážník – podle názoru školy je to dobře – nebezpečné místo velký provoz
– zavřená Libušská

4.

Pavelkova – vjezd na parkoviště u školy (18 dětí)
 rodiče se tu otáčí, nejsou přechody

5.

Pertoldova - výjezd z parkoviště u Otavy (17 dětí)

další místa a problémy:
 Pertoldova ulice – parkování kdekoliv v té ulici
 křižovatka před Otavou – přechod vedle kontejnerů, parkující auta, není přechod přes
 ulici Daňkova
 hřiště žabky – feťáci, odpadky, za paneláky divoká prasata







nefungují tady pravidla – vyslat signál k městské policii, zvýšit dohled i v exponovanou dobu
zeleň – schůzka s MČ (paní Ševčíková oddělení veřejné zeleně, vedoucí OŽP pan Tatai)
není vjezd do školy – dopravní obsluha, zásobování, pošta
kde mají přístup hasiči - ?
parkovací dům – je proti němu petice – analýza dopravy v klidu, je na webu P12, okolí školy je jedno
z nejhorších míst.
souvislá údržba ČS Exilu a Pertoldova – bude to vědět p. Zach na TSK, bude pravděpodobně až příští
rok

Dopravní studie se bude věnovat místům 1 až 5
Úkoly:
 historická cesta do Cholupic s bývalým osvětlením z 50. let - dříve sloužila jako cyklostezka, mohla by se
obnovit – nelze přes chatovou osadu – MČ (p. Řezáč) část zjistí možnost cyklostezky na pozemku lesů ČR
 prořezání zeleně v místech, kde se děti bojí – část bude řešit TSK, část MČ Praha 12 (údržba zeleně - paní
Ševčíková, vedoucí pan Tatai)
 paní Veselíková zjistí hesla k pocitové mapě dětí
 řešení strachu dětí na cestičkách – policie a údržba zeleně
 prověřit umístění kontejnerů (pan Klapal)
 zjistit, jakým způsobem je řešeno pojištění kol a koloběžek v rámci pojistné smlouvy školy – paní Veselková
 doplnit do školní mapy k zakresleným trasám dětí též riziková místa – J. Neumajerová
Zapsala B. Klimešová
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Zápis ze setkání č. 3 ve věci
Bezpečné cesty do školy ZŠ Na Beránku
Zápis - pracovní skupina projektu Bezpečné cesty do školy ZŠ a MŠ Na Beránku
2. 11. 2018
Návrh úprav širších vztahů v lokalitě sídliště Na Beránku
 zavedení zóny 30: řešení je možné
 úprava jednosměrnosti ulic - PCŘ a TSK UDI nesouhlasí s časově omezenou jednosměrností - špatně se
kontroluje dodržování, pokud jednosměrnost tak trvalá, KS: takto zůstává jen možnost „motivace
osvětou a nabídkou K+R“ v ul. Pavelkova na jižním parkovišti u ZŠ (nikoliv snížení intenzit pomocí
zjednosměrnění),
o Varianta A – trvalé obrácení jednosměrnosti v ul. Urbánkova a části ul. Pertoldova, problém
však se zavlečením dopravy do ul. Urbánkova do úseku s průjezdem zakázán (KS upozorňuje,
že to je právě nevýhoda trvalého zjednosměrnění),
o Varianta B - časově omezený jednosměrný provoz před ZŠ v ul. Pertoldova, též problém se
zavlečením dopravy do ul. Urbánkova, avšak z opačného směru,
 vyhradit parkovací stání K+R na parkovišti v Pavelkově ul. a na parkovišti za školou s navigací značením:
řešení je možné
1.
Pertoldova x Borovanská
stav:
rozlehlá křižovatka umožňující rychlý průjezd, absence rozhledů u přechodu vedle kontejnerů,
chybějící přecházení přes ul. Vokrojova, ilegální parkování u přechodů.
Návrh a závěry: zvýšená křižovatka, zkrácení a úprava polohy přechodů, doplnění místa pro přecházení
Vojkrova, rozšířená chodníková nároží, zajištění rozhledů
 redukce nelegálního parkování
 zóna 30 umožňuje lokální zúžení komunikace - vznikne zde obousměrná jednopruhová komunikace
 povrch zvýšeného prahu - kostky 10 x 10, betonová dlažba, případně přechody v asfaltu
 nájezdové rampy 1:10
 PČR+TSK: upravit šířku komunikací na 5,5 až 6 m, dle vlečných křivek
2.

Pertoldova před ZŠ

stav: zastavování rodičů přímo na přechodu, krátkodobé parkování v profilu ulice bez zachování potřebného
průjezdu, nerespektování preference chodců na přechodu, najíždění zásobování ke škole přes přechod; rodiče
směřují na horní parkoviště u školy, které je plné, vyčkávají ve vozovce,
návrh a závěry:
 zvýšený dlouhý práh, zamezení parkování v oblouku zatáčky, zajištění rozhledů na přechodu a jeho
zkrácení, redukce keřů (rozhledy), příjezdová plocha s výsuvným sloupkem (poller) pro vjezd ke škole
za trafostanicí (ZŠ může regulovat přímo na vrátnici, kdo může na pozemek školy), protiparkovací
sloupky na přechodu i v místě vjezdu u trafostanice.
 Na pozemku ZŠ vpravo za vjezdem je možné vytvořit uzavíratelný přístřešek pro parkování jízdních kol
a koloběžek v případě, že bude š. do 4,5 m.
 V ul. Božetická v místě prostoru pro otáčení vozidel chybí část chodníku - tento bude doplněn.
 PCŘ a TSK UDI nesouhlasí s časově omezenou jednosměrností
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Pavelkova x Borovanská x ČS Exilu

stav: absence opatření pro chodce, rychlý průjezd rozlehlou křižovatku, nestavební dělící ostrůvky, absence
řešení pro chodce směr Komořany
návrh a závěry:
 stavební řešení dělících ostrůvků na ČS Exilu, dlážděný směrovací ostrůvek při vjezdu z ul. Čs. exilu,
chodníkové přejezdy, místo pro přecházení radši řešit jako přechod doplněný opticko-psychologickou
brzdou a ukazatelem rychlosti, nutno prověřit rozhledy pro přechod vs. místo pro přecházení na
východním rameni ČS Exilu,
 Pavelkova x Borovanská: doplnění přechodů, změna postavení kontejnerů (MČ P12: pozor na pozemky
kontejnerů), min. šířky 5,5 m mezi obrubami
 Doplnění parkové úpravy v prostoru mezi Pavelkovou a ČS Exilu samostatným záměrem MČ P12
4.

Pavelkova x Božetická

stav: absence opatření pro chodce, parkování na nárožích
návrh a závěry:
 doplnění přechodu pro chodce od parkoviště, vytažení nároží v ul. Božetická a doplnění přecházení
 šířku mezi obrubami v místě přechodu tak, aby se mohla míjet 2 vozidla – VARIANTNÍ ŘEŠENÍ), KS
upozorňuje, že oproti návrhu jen v š. 3,75 m mezi obrubami se bude jednat o jedno z mála míst v celé
ulici s dvoupruhovým provozem, takže bude snaha řidičů míjet se právě zde, k tomu by ale naopak
toto místo sloužit nemělo, k tomu jsou uzpůsobeny oba sousední prostory křížení (výjezd z Božetické a
z parkoviště),
 Vyznačení K+R na parkovišti v ul. Pavelkova a na parkovišti za školou v kapacitě 6 míst, doplnění dalších
4 na parkovišti jižně od ul. Pavelkova,
 požadavek zachovat průjezd pro autobusy k tělocvičně – bude prověřeno křivkami
5.

Pertoldova za KD Otava

z časových důvodů neprojednáno
stav: parkování u přechodu + nedostatečné rozhledy, rychlý průjezd aut místem, přes ul. Pertoldova v místě
přechází minimu chodců
návrh:
 souč. přechod provést na zvýšeném prahu,
 zkrácení přechodu
6.




Ostatní
Ing. Syrový doplní celkovou bilanci dopravy v klidu včetně nelegálních parkovacích míst
přístřešky na kola se budou dále řešit s Ing. Zadražilem
členům pracovní skupiny budou zaslány upravené situace studie a následně dojdou žádosti o písemná
vyjádření ke studii

zapsala: B. Klimešová, doplnění K. Syrový

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový
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3. PARKUJE SE V OBLOUKU, PŘESTOŽE SE JED

4. KAŽDÉ
PÁTÉ DÍTĚ ZE SEVERNÍHO CHODNÍKU
·
:
·
·
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·
·

·
·
·

počet osob které prošly daným místem - ráno / odpoledne

PERTOLDOVA

směr chůze
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P
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7 / 4 řidičů nedalo přednost

počty dávaných přeností na přechodech pro chodce - ráno / odpoledne
nehoda / nehoda s chodcem
vozidlo zaparkované v rozporu se zákonem o provozu na PK
S
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BOROVANSKÁ

P

P
P
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CHODCI SMĚR OD ZŠ:
5 / 14 dětí
10 / 14 dospělých
6 / 1 řidičů dalo přednost
2 / 1 řidičů nedalo přednost

P

P

PERTOLDOVA

2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých

P

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
46 / 4 dětí
101 / 24 dospělých

za evidované období se stalo mimo parkoviště celkem 14 nehod
většinou se jedná o srážky se zaparkovanými, nebo odstavenými
vozidly
jedna srážkas chodcem s lehkým zraněním přímo na přechodu pro
chodce v ul.Borovanská

P

A
PERTOLDOV

děti nejsou kvůli kontejnerům na přechodu vidět
řidiči parkují na přechodech pro chodce
velký provoz v ranní špičce
vysoká rychlost vozidel v křižovatce
v křižovatce se ráno setkávají auta rodičů, kteří vezou děti do školy
a obyvatel Beránku, kteří odjíždí do práce

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 8/2018)

P

P

P

P
P

88 / 17

P

0/3

jižní přechod je dlouhý
u východního a jižního přechodu se parkuje v rozporu se zákonem
není zajištěno 3 m pro každý směr jízdy
nevyhovují rozhledy v křižovatce ani při přecházení
východní přechod - přes kontejnerové stání nejsou vyhovující
rozhledy na prostor vyčkávání u jižního konce přechodu
přecházení přes ul. Vokrojova je v rámci velkých nároží a v místě
jsou kontejnery

LEGENDA
P

P

P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
1 / 17 dětí
4 / 21 dospělých
0 / 3 řidičů dalo přednost
0 / 0 řidičů nedalo přednost

·
·
·
·
·

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
10 / 5 dětí
16 / 20 dospělých
2 / 3 řidičů dalo přednost
2 / 1 řidičů nedalo přednost
P

VOKROJOVA

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD ZŠ:
0 / 0 dětí
12 / 8 dospělých

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD ZŠ:
0 / 7 dětí
13 / 33 dospělých

2. RODIČE
S VOZIDLY NAJÍŽDÍ ZPRAVIDLA NA H
· parametry a vozovkové plochy jsou předimenzované

1. VÝCHODNÍ PŘECHOD PŘES PERTOLDOVU JE
STÍNĚN ZÍDKAMI KONTEJTERŮ
2. U ZÁPADNÍHO A JIŽNÍHO PŘECHODU SE
ZPRAVIDLA PARKUJE
3. KŘIŽOVATKA JE ROZEHLÁ A UMOŽŇUJE
RYCHLÝ PRŮJEZD
4. PŘECHÁZENÍ PŘES UL. VOKROJOVA BEZ
OPATŘENÍ

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
5 / 2 dětí
22 / 28 dospělých

P

KOVA

ANALÝZY

Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

P
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CHODCI PŘES UL. BOROVANSKÁ:
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

ANALÝZY
PERTOLDOVA - PŘECHOD U ZŠ

PERTOLDOVA

:

1. RODIČE ZASTAVUJÍ TĚSNĚ U PŘECHODU ČI PŘÍMO NA NĚM
(ZPRAVIDLA ZE SMĚRU OD UL. BOROVANSKÁ, TJ. KAŽDÝ SEEMÝ
ŘIDIČ)
2. RODIČE S VOZIDLY NAJÍŽDÍ ZPRAVIDLA NA HORNÍ PARKOVIŠTĚ,
PŘESTOŽE JE PLNÉ - ČEKAJÍ I FRONTU
3. PARKUJE SE V OBLOUKU, PŘESTOŽE SE JEDNÁ O NELEGÁLNÍ
CHOVÁNÍ (NENÍ ZACHOVÁNO 6 m ŠÍŘKY PRO DVA PRUHY)
4. KAŽDÉ PÁTÉ DÍTĚ ZE SEVERNÍHO CHODNÍKU JDE MIMO
PŘECHOD., TJ. PŘÍMO V NÁROŽÍ KOLEM TRAFOSTANICE NEJKRATŠÍ CESTOU

·

·
·
·

:
P

VOZIDLA ZASTAVUJÍ VE VOZOVCE
32 / 1 vozidel

P

P

20

P
P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

·

za evidované období celkem 19 nehod, všechny bez zranění pouze
s hmotnou škodou
téměř všechny nehody souvisí s parkováním vozidel (16x srážka se
zaparkovaným, nebo odstaveným vozidlem)
žádná nehoda s účastí chodce

LEGENDA

P

P

·

P

P

velký provoz
přechod pro chodce je v zatáčce - špatný výhled
rodiče vysazující děti před školou zastavují na přechodu a blokují
provoz

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 8/2018)

·

P

P

·
·
·

P

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD ZŠ:
2 / 20 dětí
24 / 9 dospělých
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
10 / 15 dětí
15 / 4 dospělých
0 / 0 řidičů dalo přednost
0 / 0 řidičů nedalo přednost
PERTOLDOVA

absence zklidnění dopravy u přechodu - práh sice řidiče zpomaluje,
avšak chování zpravidla něterých rodičů v ranních hodinách přímo
u přechodu je samostatný problém (nepomůže již žádné dopravní
opatření, ale buď osvěta, či represe)
rodiče zajíždí zpravidla na nejbližší parkoviště u ZŠ, přestože je v
době kolem 7:40 - 7:55 plné, málo jich zajíždí dále od školy
nebezpečná jízda obsluhy (např. vůz pošty) přímo přes přechod až
ke vchodu školy a zpravidla velmi rychlá jízda
invalidní místo je umístěno v rozhledových trojúhelnících

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
28 / 5 dětí
24 / 8 dospělých

2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých

počet osob které prošly daným místem - ráno / odpoledne
směr chůze
pěší trasy

48 / 97

počet vozidel a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

5 / 10

148 / 63

VOZIDLA ZASTAVUJÍ V MÍSTECH VJEZDU NA P.
3 / 1 vozidel

67 / 43

počet cyklistů a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

20

2 / 4 řidičů dalo přednost
7 / 4 řidičů nedalo přednost

počty dávaných přeností na přechodech pro chodce - ráno / odpoledne
nehoda / nehoda s chodcem

P

vozidlo zaparkované v rozporu se zákonem o provozu na PK
S

VOZIDLA ZASTAVUJÍ VE VOZOVCE
17 / 3 vozidel

VOZIDLA ZASTAVUJÍ V BLÍZKOSTI / NA PŘECHODU
11 / 1 vozidel
CHODCI SMĚR ZŠ:
105 / 3 dětí
31 / 4 dospělých
17 / 1 řidičů dalo přednost
12 / 0 řidičů nedalo přednost

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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ANALÝZY
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57 / 26

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
20 / 139 dětí
102 / 31 dospělých
11 / 5 řidičů dalo přednost
12 / 10 řidičů nedalo přednost

P

P

CHODCI PŘES ZADNÍ VJEZD KE KD:
113 / 40 dětí
83 / 64 dospělých

P

celkem je tu včetně ploch parkovišť evidováno 29 nehod
1x nehoda s chodcem přímo na přechodu pro chodce v ul.
Československého exilu - chodec byl těžce zraněn

·

další nehoda s účastí chodce a opět s těžkým zraněním je
evidována při přecházení mimo přechod v ul. Pavelkova
mimo nehod s účastí chodce jsou tu evidována ještě 2 lehká
zranění, a to přímo v ul. Československého exilu - šlo o havárii
autobusu MHD a o nedobrždění vozidla.

·

CHODCI PŘES UL. BOROVANSKÁ:
40 / 50 dětí
65 / 70 dospělých

LEGENDA
2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých

počet osob které prošly daným místem - ráno / odpoledne
směr chůze
pěší trasy

48 / 97

počet vozidel a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

5 / 10

počet cyklistů a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

vozidlo zaparkované v rozporu se zákonem o provozu na PK

P

34 / 5
P

P

P

P

P

P

P

S

0/3

22 / 21
CHODCI PŘES VÝJEZD:
40 / 16 dětí
50 / xx
32 / 10 dospělých

počty dávaných přeností na přechodech pro chodce - ráno / odpoledne
nehoda / nehoda s chodcem

P

P

2 / 4 řidičů dalo přednost
7 / 4 řidičů nedalo přednost

P

P

P

P

P

P

CHODCI PŘES UL. PAVELKOVA:
15 / 17 dětí
20 / 37 dospělých
17 / 2
P

CHODCI SMĚR ZŠ:
12 / 7 dětí
26 / 3 dospělých
315 / 59 10 / 1 řidičů dalo přednost
5 / 1 řidičů nedalo přednost
1000 / 154

·
·

P

P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 13 dětí
1 / 27 dospělých
1 / 7 řidičů dalo přednost
0 / 1 řidičů nedalo přednost

66 / 35

chybějící přechody pro chodce
ráno velký provoz
při ranní špičce není možné přejít přes přechod paralelně s ulicí
Československého exilu

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 8/2018)

CHODCI MEZI KŘIŽOVATKAMI:
55 / 50 dětí
155 / 57
3/0
100 / 70 dospělých
2/0
P
107 / 62
38 / 19
44 / 13

rychlý průjezd z křižovatky do ul. Pavelkova
parkování v ul. Pavelkova (není zajištěn průjezd pro IZS a svoz
odpadů)
přecházení ČS Exilu

:
·
·
·

P

P

CHODCI SMĚR ZŠ:
155 / 50 dětí
102 / 81 dospělých
67 / 33 řidičů dalo přednost
40 / 25 řidičů nedalo přednost

203 / 273

·

P

A

97 / 47

·
·

P

LKOV

76 / 40

CHODCI SMĚR ZŠ:
235 / 9 dětí
55 / 23 dospělých
19 / 1 řidičů dalo přednost
6 / 3 řidičů nedalo přednost

P

P

PAVE

13 / 0 řidičů dalo přednost
:
5 / 1 řidičů nedalo přednost
· celkově: absence opatření pro chodce

78 / 40

P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
5 / 14 dětí
10 / 14 dospělých
6 / 1 řidičů dalo přednost
2 / 1 řidičů nedalo přednost

2 / 0 řidičů dalo přednost
1 / 0 řidičů nedalo přednost

BOROVANSKÁ

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR ZŠ:
46 / 4 dětí
101 / 24 dospělých

PAVELKOVA

KÉ

NS

VE

LO

OS

SK

ČE
HO
ILU

EX

1. DĚLICÍ OSTRŮVKY NEJSOU PROVEDENY
STAVEBNĚ
2. V KŘIŽOVATKA PAVELKOVA x BOROVANSKÁ
BEZ OPATŘENÍ PRO CHODCE
3. RYCHLÁ JÍZDA OBLOUKEM U VJEZDU NA
PARKOVIŠTĚ Z UL. PAVELKOVA + ABSENCE
OPATŘENÍ PRO CHODCE

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

ANALÝZY
PAVELKOVA - VJEZD NA PARKOVIŠTĚ

31 / 4 dospělých
17 / 1 řidičů dalo přednost
12 / 0 řidičů nedalo přednost

:
·
·

parkování v rozporu se zákonem
není zajištěno přecházení

·

chybějící přechod pro chodce u výjezdu z parkoviště a přes ulici
Božetická
ráno velký provoz, otáčející se vozidla
parkoviště je plné a není možnost se zde otočit

P

P

P

P

P

P

BOŽETICKÁ

:

·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 8/2018)
·
·

evidováno celkem 17 nehod, 15 z nich je srážka se zaparkovaným,
nebo odstaveným vozidlem
není zde evidována žádná nehoda s účastí chodce

LEGENDA
2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých

CHODCI SMĚR ZŠ:
75 / 11 dětí
100 / 23 dospělých
P

P

P

P

P
P

P

P

30 / 0 auto pustilo chodce
35 / 1 chodec dal přednost autu

počet cyklistů a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

2 / 4 řidičů dalo přednost
7 / 4 řidičů nedalo přednost

počty dávaných přeností na přechodech pro chodce - ráno / odpoledne
nehoda / nehoda s chodcem

P

vozidlo zaparkované v rozporu se zákonem o provozu na PK

P
S

P

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
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PAVELKOVA

P

VOZIDLA SE OTÁČÍ V KŘIŽOVATCE:
3 / 1 vozidel
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
5 / 15 dětí
50 / 19 dospělých
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P

P

5 / 10

P

P

počet vozidel a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování
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80 / 17

48 / 97

P
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PAVELKOVA

58 / 10

pěší trasy
P

P

směr chůze

P

34 / 10

počet osob které prošly daným místem - ráno / odpoledne

P

P

P

P

P
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1. KŘIŽOVATKA BOŽETICKÁ x PAVELKOVA NEMÁ ŽÁDNÉ
ZAJIŠTĚNÍ PŘECHÁZENÍ, PARKUJE SE ZPRAVIDLA V
NÁROŽÍCH, CHODCI PŘECHÁZÍ MEZI VOZIDLY A NEJSOU
VIDĚT ZA KONTEJNERY
2. DĚTI V DOTAZNÍKU ŘEŠILY PŘEDEVŠÍM PŘECHÁZENÍ U
VÝJEZDU Z PARKOVIŠTĚ - PROLÉM SOUVISÍ I S PŘEDCHOZÍ
KŘIŽOVATKOU S UL. BOROVANSKÁ
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parametry křižovatky (výjezd z parkoviště) umožňují rychlou jízdu
parkuje se těsně před přechodem

:
·
·
·

auta vjíždí na přechod příliš rychle
špatný rozhled při výjezdu z parkoviště
ulice je moc úzká

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 8/2018)
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CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR OD PARKOVIŠTĚ:
4 / 3 dětí
4 / 3 dospělých

P

P

v daném období je evidováno celkem 21 nehod
opět velká většina z nich souvisí s parkováním
1x nehoda s lehkým zraněním při nedání přednosti v jízdě na
výjezdu z parkoviště
není evidována žádná nehoda s účastí chodce

155 / 47

LEGENDA

P

P

5/4
P

P

3 / 11

77 / 7

počet osob které prošly daným místem - ráno / odpoledne
směr chůze
pěší trasy

48 / 97

počet vozidel a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

5 / 10

počet cyklistů a směr jízdy - ráno / odpoledne po vyučování

2 / 4 řidičů dalo přednost
7 / 4 řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR PARKOVIŠTĚ:
56 / 2 dětí
16 / 10 dospělých
5 / 0 řidičů dalo přednost
3 / 1 řidičů nedalo přednost

počty dávaných přeností na přechodech pro chodce - ráno / odpoledne
nehoda / nehoda s chodcem
vozidlo zaparkované v rozporu se zákonem o provozu na PK

P

CHODCI SMĚR OD PARKOVIŠTĚ:
3 / 29 dětí
13 / 10 dospělých
1 / 1 řidičů dalo přednost
1 / 0 řidičů nedalo přednost

CHODCI MIMO PŘECHOD SMĚR PARKOVIŠTĚ:
2 / 1 dětí
8 / 3 dospělých

2 / 1 dětí
31 / 18 dospělých

S

vysvětlivky: x / y ... počet ráno / odpoledne za hodinu
(odpolední inzenzity jsou přepočítány z 1,5 hod sčítání na hodinové)
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

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

U

SL
ČESKO

OVEN

EXIL
O
H
É
SK

1. MÍSTO NEVYKAZUJE ZÁSADNÍ PROBLÉM, SPÍŠE
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PERTOLDOVA x BOROVANSKÁ

4635/644

4635/203

VOKROJOVA

30

4635/102

:
4635/634

· redukce křižovatkové plochy a její zvýšení na úroveň -2 cm oproti
chodníkům

· zkrácení přechodů pro chodce (nejuvyužívanější přechody na sídlišti, i

4635/645

v zóně 30 jsou ponechány jako přechody - cesty dětí do/ze školy)

4635/652

· upravené stání pro kontejnery na tříděný odpad
· zajištění přecházení přes ul. Vokrojova
· bilance parkování: - 9 nelegálních stání u přechodů a v rozporu se

4635/204
4635/651
4635/646

zákonem, dalších - 4 stání v křižovatce, která však nevyhovují z
hlediska rozhledů na přechodech pro chodce
· legalizace všech podélných stání v ulicích zřízením zóny 30

4635/112
4653/54

4653/53
4635/659

4635/638
4635/658
4635/101

4635/661
4635/660

4635/662

4635/647
4635/650

4635/628
4635/649
4635/114

4635/629
4635/648

4635/113

4635/205
4635/100

LEGENDA

4635/115

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, AVŠAK PODÉL
4653/52
BYTOVÉHO DOMU JSOU PROŠLAPY PODÉL
NÁROŽÍ - DOPORUČUJE SE PROVÉST MLATOVÉ
ČI ŠTĚRKOVÉ PROŠLAPY / CESTY

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

4635/637
ODSTRANĚNÍ KONTEJNERŮ

ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ KŘIŽOVATKY,
ZLEPŠENÍ ROZHLEDŮ A DOPLNĚNÍ
CHYBĚJÍCÍHO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

4635/680

4635/681

4635/679

4635/678

4635/677

nová vozovka - dlažba

DOPLNĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

PERTOLDOVA

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamenivo)

4635/223

travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

ZÓNA 30: VYZNAČENÍM PRUHŮ PRO
PARKOVÁNÍ JSOU LEGALIZOVÁNA
STÁNÍ, PODÉL KTERÝCH NENÍ
ZACHOVÁN PRŮJEZD 6,0 m

4635/582

A
PERTOLDOV

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

4635/581
ODSTRANIT BETONOVÉ ZÍDKY VYMEZUJÍCÍ
PROSTOR PRO KONTEJNERY A VYTVOŘIT NOVÝ
PROSTOR

4635/208

CELÁ KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO
ZVÝŠENÁ

4635/116

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SMĚR POHYBU PĚŠÍCH JE
ZAJIŠTĚN UPRAVENÝM PŘECHODEM PRO
CHODCE

ZÓNA 30: VYZNAČENÍM PRUHŮ PRO
PARKOVÁNÍ JSOU LEGALIZOVÁNA
STÁNÍ, PODÉL KTERÝCH NENÍ
ZACHOVÁN PRŮJEZD 6,0 m

4635/226

S

4635/225

VOZOVKA MÁ ŠÍŘKU 5,5 METRU V RÁMCI ZÓNY 30

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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4635/117
NOVÁ ULIČNÍ VPUST

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

4635/219

VJEZD KE KULTURNÍMU DOMU
JJAKO CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD S
NÁJEZDOVÝMI RAMPAMI
SADOVNICKÉ ÚPRAVY - NUTNÝ
NÁVRH SPECIALISTY

VELK
OVA

OPATŘENÍ NA VJEZDU DO ZÓNY 30
LICHOBĚŽNÍKOVÉ POLŠTÁŘE
STAVEBNĚ ŘEŠENÉ (DLAŽBA 10 / 10,
HRANY Z KRAJNÍKU)

Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

30

4635/220

BOROVANSKÁ

VJEZD NA PARKOVIŠTĚ JAKO
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

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

4635/239

4635/206

nové vodorovné dopravní značení

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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NÁVRHY - LOKALITA 2

VARIANTA A

PERTOLDOVA - PŘECHOD U ZŠ

x

x

místa řešená dopravní studií:
20%

30

10%

x

30%

1

2

5
7:00 - 8:1
15%

x

"K+R"

5

4

3

20%

ZŠ A MŠ NA BERÁNKU
(945 dětí)

Poznámka:
PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PŘÍSTUPU DĚTÍ K BUDOVĚ ŠKOLY Z JEDNOTLIVÝCH HLAVNÍCH
SMĚRŮ JE BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU DOPRAVY.

20%

VARIANTA A
· trvalá změna jednosměrnosti v ul. Urbánkova a části Pertoldova
· zřízení časově omezené jednosměrnosti v části ul. Pertoldova (od
Borovanské směr k ZŠ)
+
2x vyšší intenzity projíždí v opačném směru
+
lepší rozhledy u přechodu
zavlečení dopravy do ul. Urbánkova od okolí ZŠ v případě
trvalého opatření

VARIANTA B

VARIANTA B
· zřízení jednosměrného provozu v omezené době 7:00 - 8:15
· vymezení 6 míst pro účely K+R (max. 5 minut) na "parkovišti
Pavelkova" jižně u ZŠ
· jednoduché úpravy bez zásadních zásahů do současných zvyklostí
v dalších částech sídliště

20%

30

10%

30%

1

2

5
7:00 - 8:1

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

15%

"K+R"

5

20%

3
20%

4

ZŠ A MŠ NA BERÁNKU
(945 dětí)
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PERTOLDOVA

PERTOLDOVA - PŘECHOD U ZŠ

4653/21

ALTERNATIVNÍ
ALTERNATIVNÍŘEŠENÍ
ŘEŠENÍUSMĚRNĚNÍ
USMĚRNĚNÍDOPRAVY
DOPRAVY
NA NA
OMEZENOU
OMEZENOU
DOBU.
DOBU.
V PŘÍPADĚ
V PŘÍPADĚ
TRVALÉHO
TRVALÉHO
ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
ZJEDNOSMĚRNĚNÍ
BUDE DOCHÁZET
BUDE DOCHÁZET
K
K
ZATAHOVÁNÍ
ZATAHOVÁNÍ
DOPRAVY
DOPRAVY
DO UL.
DO URBÁNKOVA
UL. URBÁNKOVA
PŘED ŠKOLKY
PŘED ŠKOLKY

:

4635/588
4635/589

· v prostoru oblouku příčný práh široký / stavební s integrovaným
přechodem pro chodce v současné poloze a nově i vjezdem do
školního areálu
· posunuje se vyhrazené místo pro invalidy při severní hraně a zajišťují
se rozhledy, které v souč. stavu nevyhovují ani na dov. rychlost 20
km/h
· v místě vjezdu na prostor před školním pozemkem bude umístěn
zasunovací sloupek (poller) z důvodu zamezení vjezdu s vyjímkou
zásobování
· bilance parkování: - 2 nelegální stání v oblouku (není zachován volná
šířka pro obousměrný průjezd 6 m), -1 stání po odsunutí invalidního
stání, které v souč. stavu brání v rozhledech na přechodu pro chodce

4653/45
4653/28

30

4653/44
V ZÓNĚ 30 JE MOŽNÉ ZÚŽIT PROFIL KOMUNIKACE NA 5,0 m
(A LEGALIZOVAT TAK NYNÍ NELEGÁLNÍ PARKOVÁNÍ)

4635/662

4635/666

4635/664

4635/668

4635/678

4635/675
4635/676

4635/674

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

4635/671

4635/673

LEGENDA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA VJEZDU / CHODNÍKU S
RABÁTKEM KOLEM STROMU:
NÁJEZD PRO ZÁSOBOVÁNÍ DO PLOCHY PŘED
ZŠ (POŠTA, ATD.)
V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽE PŘIJET (MIMO
PŘECHOD) I TŘÍNÁPRAVOVÉ VOZIDLO
PŘÍSTUP NA PARKOVIŠTĚ

4635/240

PLOCHA V MÍSTĚ PŘECHODU
PROVEDENA S ASFALTOVÝM POVRCHEM

4635/677

PARKOVIŠTĚ VYZNAČIT JAKO MÍSTA LEŽÍCÍ MIMO
POZEMNÍ KOMUNIKACI (VODICÍ ČÁRA V4)

4653/25

4653/24

4653/23

4653/22

4635/669

4635/667

4635/665

4635/663

PRA
7:0 COVN
0 - Í DN
8:1 Y
5

4635/661

4635/670

4635/672

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

STŘEDNÍ SLOUPEK JE SKLÁPĚCÍ,
ZASUNOVACÍ (POLLER)

4635/583

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

LDOVA

PERTOLDOVA
4635/224
PRACOVNÍ DNY
7:00 - 8:15

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

4635/586
4653/46

4635/233
4635/585

4635/584
S

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY
S MOŽNOSTÍ PROVOZU ZIMNÍ ÚDRŽBY

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY V
KAMENNÉ KOSTCE 10 x 10, ANEBO
BETONOVÁ DLAŽBA 20 x 20

4635/225
4635/125

4635/682
4635/128

4635/126
4635/127

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

4635/696

4635/683

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

4635/684
4635/124
4635/228

BOŽETICKÁ

4635/229
4635/123

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
4635/695
VOZIDEL (KTERÉ
V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
4635/129
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ) 4635/694

4635/685

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

PROSTOR PRO UZAVIRATELNÝ PŘÍSTŘEŠEK (KLEC)
PRO ÚČELY PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK
(KAPACITA DLE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ)

záměr:

DOPRAVNÍ STUDIE

4635/697

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
VOZIDEL (KTERÉ V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ)

4635/686
4635/693

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

příloha:
JIŽNÍ VCHOD DO
ŠKOLNÍHO AREÁLU.
formát:

měřítko:
DOPORUČUJE SE
ZLEPŠIT
PROSTUPNOST -

NÁVRHY
PERTOLDOVA - PŘECHOD U ZŠ

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

30 / 11 / 2018
D2.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 3
PROSTOR PRO KONTEJNERY A VYTVOŘIT NOVÝ
PROSTOR
CELÁ KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO
ZVÝŠENÁ

4635/116

PAVELKOVA x BOROVANSKÁ
VARIANTA 1
:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SMĚR POHYBU PĚŠÍCH JE
ZAJIŠTĚN UPRAVENÝM PŘECHODEM PRO
CHODCE

· zřízení zóny 30
· dělicí ostrůvky na všech ramenech křižovatky ČS Exilu x Pavelkova
VOZOVKA MÁ ŠÍŘKU 5,5 METRU V RÁMCI ZÓNY
· 30
rozšíření chodníků a díky chodníkovým přejezdům zajištění

4635/218
ZÓNA 30: VYZNAČENÍM PRUHŮ PRO
PARKOVÁNÍ JSOU LEGALIZOVÁNA
STÁNÍ, PODÉL KTERÝCH NENÍ
ZACHOVÁN PRŮJEZD 6,0 m

kontinuální chůze v jedné (zvýšené) úrovni

4635/226
4635/117

4635/219

30

BOROVANSKÁ

4635/220

VJEZD KE KULTURNÍMU DOMU
JJAKO CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD S
NÁJEZDOVÝMI RAMPAMI
SADOVNICKÉ ÚPRAVY - NUTNÝ
NÁVRH SPECIALISTY
OPATŘENÍ NA VJEZDU DO ZÓNY 30
LICHOBĚŽNÍKOVÉ POLŠTÁŘE
STAVEBNĚ ŘEŠENÉ (DLAŽBA 10 / 10,
HRANY Z KRAJNÍKU)

přecházení ve všech směrech (v souč. stavu úplná absence řešení)

· alternativní řešení křižovatky Borovanská x Pavelkova: zvýšená

NOVÁ ULIČNÍ VPUST
VJEZD NA PARKOVIŠTĚ JAKO
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

· zklidnění dopravy na vjezdu do sídliště / převážně rezidentní oblasti
· redukce křižovatkové plochy Borovanská x Pavelkova a zajištění

·
·
·
·
·

křižovatka s místy pro přecházení (pak nemusí být provedeny polštáře
v místě vjezdu do zóny 30) - VIZ VARIANTA 2
úprava polohy kontejnerového stání
zajištění výhybny pro vzájemné míjení vozidel v ul. Pavelkova
legaliazce všech podélných stání v uličních profilech
bilance parkování: -7 nelegálních stání v nárožích křižovatky
snížení rychlosti na hlavní ČS EXILU na 30 km/h + ukazatel rychlosti

ZRUŠENÍ BETONOVÉ
4635/118 ZÍDKY U KONTEJNERŮ A JEJICH
POSUN

LEGENDA

ZÚŽENÍ KOMUNIKACÍ A ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ V
KŘIŽOVATCE

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH A ZELENĚ
DOPLNĚNÍ NOVÉHO CHODNÍKU / CESTY

4635/214

nové vodorovné dopravní značení

PAVE

LKOV

A

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

4635/119

4635/120

IZ8b

nová vozovka - asfalt

30

nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

4635/221

4635/245

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamenivo)

4635/701

travnatá plocha
4635/227

4635/700

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

ZÓNA

30

4635/702

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

4635/707
30

PAVELKOVA
S

4635/222

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

b
12

4635/785

A

0a

2051/1

NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO
CHODCE,
PŘISVÍCENÍ PONECHAT - JE STÁVAJÍCÍ
(V SOUČ. STAVU POUZE BETONOVÉ CITYBLOKY)

NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO CHODCE

30
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DĚLICÍ / SMĚROVACÍ OSTRŮVEK Z DLAŽBY 10 / 10
S MOŽNOSTÍ PŘEJEZDU PRO NÁKLADNÍMI VOZIDLY A IZS
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ S DĚLICÍM OSTRŮVKEM
A NOVÝM PŘISVÍCENÍM, BEZ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ
(ZATÍM NENAVAZUJE PLNOHODNOTNÝ CHODNÍK)
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

VYTVOŘENÍ VÝHYBNY
DOPLNĚNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE V KŘIŽOVATCE
(POKUD ALTERNATIVNĚ JAKO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ,
TAK NEJLÉPE NA ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKOVÉ PLOŠE NEMUSÍ BÝT PAK REALIZOVÁNY PLOŠTÁŘE)

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

VJEZD NA PARKOVIŠTĚ JAKO SOUČÁST CHODNÍKU
PARKOVÉ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY S CESTAMI MLATOVÝ ČI ŠTĚRKOVÝ POVRCH V RASTRU STROMŮ
(RASTR POUZE RÁMCOVĚ, NUTNÝ NÁVRH SPECIALISTY)

NS
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ĚŘ
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SE

B2

objednatel studie:

SNÍŽENÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 km/h +
UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÝ POHYB DĚTÍ + NOVÝ
UKAZATEL OKAMŽITÉ RYCHOSTI

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - VAR 1
PAVELKOVA x BOROVANSKÁ

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

OPTICKOPSYCHOLOGICKÁ BRZDA
KOORDINACE SE SOUVISLOU ÚDRŽBOU TSK

30 / 11 / 2018
D.3.1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 3
PROSTOR PRO KONTEJNERY A VYTVOŘIT NOVÝ
PROSTOR
CELÁ KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO
ZVÝŠENÁ

4635/116

PAVELKOVA x BOROVANSKÁ
VARIANTA 2
:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SMĚR POHYBU PĚŠÍCH JE
ZAJIŠTĚN UPRAVENÝM PŘECHODEM PRO
CHODCE

· zřízení zóny 30
· dělicí ostrůvky na všech ramenech křižovatky ČS Exilu x Pavelkova
VOZOVKA MÁ ŠÍŘKU 5,5 METRU V RÁMCI ZÓNY
· 30
rozšíření chodníků a díky chodníkovým přejezdům zajištění

4635/218
ZÓNA 30: VYZNAČENÍM PRUHŮ PRO
PARKOVÁNÍ JSOU LEGALIZOVÁNA
STÁNÍ, PODÉL KTERÝCH NENÍ
ZACHOVÁN PRŮJEZD 6,0 m

kontinuální chůze v jedné (zvýšené) úrovni

4635/226
4635/117

·
·
·
·
·

NOVÁ ULIČNÍ VPUST
VJEZD NA PARKOVIŠTĚ JAKO
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD

4635/219

30

BOROVANSKÁ

4635/220

VJEZD KE KULTURNÍMU DOMU
JJAKO CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD S
NÁJEZDOVÝMI RAMPAMI
SADOVNICKÉ ÚPRAVY - NUTNÝ
NÁVRH SPECIALISTY
OPATŘENÍ NA VJEZDU DO ZÓNY 30
LICHOBĚŽNÍKOVÉ POLŠTÁŘE
STAVEBNĚ ŘEŠENÉ (DLAŽBA 10 / 10,
HRANY Z KRAJNÍKU)

· zklidnění dopravy na vjezdu do sídliště / převážně rezidentní oblasti
· redukce křižovatkové plochy Borovanská x Pavelkova a zajištění
přecházení ve všech směrech (v souč. stavu úplná absence řešení)
úprava polohy kontejnerového stání
zajištění výhybny pro vzájemné míjení vozidel v ul. Pavelkova
legaliazce všech podélných stání v uličních profilech
bilance parkování: -7 nelegálních stání v nárožích křižovatky
snížení rychlosti na hlavní ČS EXILU na 30 km/h + ukazatel rychlosti

ZRUŠENÍ BETONOVÉ
4635/118 ZÍDKY U KONTEJNERŮ A JEJICH
POSUN

LEGENDA

ZÚŽENÍ KOMUNIKACÍ A ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ V
KŘIŽOVATCE

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH A ZELENĚ
DOPLNĚNÍ NOVÉHO CHODNÍKU / CESTY

4635/214

nové vodorovné dopravní značení

PAVE

LKOV

A

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

4635/119

4635/120

IZ8b

nová vozovka - asfalt

30

nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

4635/221

4635/245

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamenivo)

4635/701

travnatá plocha
4635/227

4635/700

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

ZÓNA

30

4635/702

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

4635/707
30

PAVELKOVA
S

4635/222

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

b
12

4635/785

A

0a

2051/1

NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO
CHODCE,
PŘISVÍCENÍ PONECHAT - JE STÁVAJÍCÍ
(V SOUČ. STAVU POUZE BETONOVÉ CITYBLOKY)

NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO CHODCE

30
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DĚLICÍ / SMĚROVACÍ OSTRŮVEK Z DLAŽBY 10 / 10
S MOŽNOSTÍ PŘEJEZDU PRO NÁKLADNÍMI VOZIDLY A IZS
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ S DĚLICÍM OSTRŮVKEM
A NOVÝM PŘISVÍCENÍM, BEZ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ
(ZATÍM NENAVAZUJE PLNOHODNOTNÝ CHODNÍK)
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4635/271

EX

ILU

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

VYTVOŘENÍ VÝHYBNY
DOPLNĚNÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ CVE VŠECH
RAMENECH V KŘIŽOVATCE

DĚ

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

VJEZD NA PARKOVIŠTĚ JAKO SOUČÁST CHODNÍKU
PARKOVÉ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY S CESTAMI MLATOVÝ ČI ŠTĚRKOVÝ POVRCH V RASTRU STROMŮ
(RASTR POUZE RÁMCOVĚ, NUTNÝ NÁVRH SPECIALISTY)

NS
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B2

objednatel studie:

SNÍŽENÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 km/h +
UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÝ POHYB DĚTÍ + NOVÝ
UKAZATEL OKAMŽITÉ RYCHOSTI

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - VAR 2
PAVELKOVA x BOROVANSKÁ

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

OPTICKOPSYCHOLOGICKÁ BRZDA
KOORDINACE SE SOUVISLOU ÚDRŽBOU TSK

30 / 11 / 2018
D.3.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 3
PAVELKOVA x ČS EXILU
NÁJEZDOVÝMI RAMPAMI

4635/88

SADOVNICKÉ ÚPRAVY - NUTNÝ
NÁVRH SPECIALISTY

4635/215

4635/90

OPATŘENÍ NA VJEZDU DO ZÓNY 30
LICHOBĚŽNÍKOVÉ POLŠTÁŘE
STAVEBNĚ ŘEŠENÉ (DLAŽBA 10 / 10,
HRANY Z KRAJNÍKU)

4635/87

4635/214

PAVE

LKOV
A
30

4635/484

4635/89

4635/245

4635/486
4635/213

4635/211

4635/701

4635/501
4635/700

4635/485
4635/783

ZÓNA

30

4635/702
4635/782
30

DĚTI
30

36

4635/222

2051/1

30

MĚŘENÝ Ú

A12b

EK

km/h
E
DĚKUJEM

B20a

km/h
L
ZPOMA

S
MĚŘENÝ Ú

POZOR

4635/784

4635/3
POLOHA SOUČ. PŘECHODU NENÍ Z HLEDISKA ROZHLEDŮ VHODNÁ,
AVŠAK Z HLEDISKA LOGIKY POHYBU V ÚZEMÍ POTŘEBNÁ.
(NAVAZUJE PŘÍMO NA SCHODIŠTĚ A RAMPY K OBCHODNÍMU DOMU
A DO SÍDLIŠTĚ)

2b

4635/785

A1

SEK

2051/1

30

PŘECHOD JE SOUČASNÝ, ROZDĚLENÝ NESTAVEBNĚ (CITYBLOKY),
JE PŘISVÍCEN.
NEVRHUJE SE OSTRŮVEK ŘEŠENÝ STAVEBNĚ

ČE
S

NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO
CHODCE,
PŘISVÍCENÍ PONECHAT - JE STÁVAJÍCÍ
(V SOUČ. STAVU POUZE BETONOVÉ CITYBLOKY)

OPTICKOPSYCHOLOGICKÁ BRZDA

S
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NOVÝ DĚLICÍ OSTRŮVEK PRO BEZPEČNĚJŠÍ
PŘECHÁZENÍ NA SOUČ. PŘECHODU PRO CHODCE

SK
É

HO

EX
IL

DĚLICÍ / SMĚROVACÍ OSTRŮVEK Z DLAŽBY 10 / 10
S MOŽNOSTÍ PŘEJEZDU PRO NÁKLADNÍMI VOZIDLYmapový
A IZSpodklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

LEGENDA
:
·
·
·
·

dělicí ostrůvky na všech ramenech křižovatky ČS Exilu x Pavelkova
dělicí ostrůvky v přechodech přes ČS Exilu u zastávek "Pavelkova"
zklidnění dopravy na vjezdu do sídliště / převážně rezidentní oblasti
snížení rychlosti na hlavní ČS EXILU na 30 km/h + ukazatel rychlosti

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

nová vozovka - asfalt

Pražské matky
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamenivo)

U

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

travnatá plocha

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

DOPRAVNÍ STUDIE

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

příloha:

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

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

NÁVRHY
PAVELKOVA x ČS. EXILU

30 / 11 / 2018
D.3.3

K

SE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 4
PAVELKOVA - VJEZD NA PARKOVIŠTĚ - VARIANTA 1

ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY V
KAMENNÉ KOSTCE 10 x 10, ANEBO
BETONOVÁ DLAŽBA 20 x 20

4635/682

:
· legalizace všech podélných stání v ulicích zřízením zóny 30 a jejich

4635/128

4635/126
4635/127

4635/125

4635/696

vyznačením

· zajištění přecházení v křižovatce v poptávaných směrech
· zajištění vyhýbání protijedoucích vozidel v obousměrné jednopruhové

4635/683

komunikaci (v současnosti není zajištěno, včetně potřebných rozhledů)

· bilance parkování: - 9 nelegálních stání v křižovatce a v rozporu s

4635/684
4635/124
4635/228

BOŽETICKÁ

PROSTOR PRO UZAVIRATELNÝ PŘÍSTŘEŠEK (KLEC)
PRO ÚČELY PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK
(KAPACITA DLE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ)

4635/685

4635/697

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
VOZIDEL (KTERÉ V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ)

4635/229
4635/123

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
4635/695
VOZIDEL (KTERÉ
V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
4635/129
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ) 4635/694

JIŽNÍ VCHOD DO
ŠKOLNÍHO AREÁLU.

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

DOPORUČUJE SE ZLEPŠIT
PROSTUPNOST BEZBARIÉROVÉ A
PŘEHLEDNÉ ŘEŠENÍ
(NEUDRŽOVANÁ ZELEŇ U
VCHODU JE Z HLEDISKA
SOCIÁLNÍHO "VELMI
NEPŘÍJEMNÁ")

4635/692

4635/687

3

E1

4635/122

8

B2

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH
4635/688

4635/698
4635/691

PLOCH - ZMENŠENÍ PLOCHY
KŘIŽOVATKY

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

4635/699

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

B28

BEZBARIÉROVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU
KONTEJNERŮ - V ÚROVNI VOZOVKY

4635/689
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VYHREZENÁ MÍSTA PRO ÚČELY ŠKOLY SE
ZÁKAZEM STÁNÍ

E8
c

4635/130

4635/231

LEGENDA

4635/686
4635/693

30

ustanovením o zachování nezbytného průjezdu 3 m pro každý směr
jízdy
· propojení nyní přerušených chodníků v ul. Božetická při zachování
možnosti otáčení třínápravových nákladních vozidel
· zajištění školního "K+R" v prostoru točny a úprava prostoru vjezdu do
točny včetně zajištění bezpečnějšího přecházení
· nový prošlap / chodník s přírodním povrchem podél bytového domu

4635/690

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
MAX 10 MIN
PO - PÁ
7:00 - 8:30
12:00 - 15:00

4635/131

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

E13

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

4635/230

S

4635/235
4635/234

PAVELKOVA
4635/708

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

4635/709
PROSTOR VÝHYBNY
(VYHNUTÍ NÁKLADNÍHO
TŘÍNÁPRAVOVÉHO VOZIDLA vs.
OSOBNÍ VOZIDLO TŘ. O2)

4635/706

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

4635/487

MÍSTO PRO VYHÝBÁNÍ
V PROSTORU VÝJEZDU
Z PARKOVIŠTĚ
LOKÁLNÍ ZÚŽENÍ KOMUNIKACE A DOPLNĚNÍ
PŘECHODU PRO CHODCE ČI MÍSTA PRO
PŘECHÁZENÍ

PAVELKOVA

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

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - VARIANTA 1
PAVELKOVA - VJEZD NA PARKOVIŠTĚ

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

30 / 11 / 2018
D.4-1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 4
PAVELKOVA - VJEZD NA PARKOVIŠTĚ - VARIANTA 2

ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY V
KAMENNÉ KOSTCE 10 x 10, ANEBO
BETONOVÁ DLAŽBA 20 x 20

4635/682

:
· legalizace všech podélných stání v ulicích zřízením zóny 30 a jejich

4635/128

4635/126
4635/127

4635/125

4635/696

vyznačením

· zajištění přecházení v křižovatce v poptávaných směrech přechodem
pro chodce a místem pro přecházení

4635/683

· zajištění vyhýbání protijedoucích vozidel v obousměrné jednopruhové
komunikaci (v současnosti není zajištěno, včetně potřebných rozhledů)

· bilance parkování: - 8 nelegálních stání v křižovatce a v rozporu s
4635/684
4635/124
4635/228

BOŽETICKÁ

PROSTOR PRO UZAVIRATELNÝ PŘÍSTŘEŠEK (KLEC)
PRO ÚČELY PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK
(KAPACITA DLE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ)

4635/685

4635/697

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
VOZIDEL (KTERÉ V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ)

4635/229
4635/123

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NAMÍSTO
NADDIMENZOVANÉHO PROSTORU PRO OTÁČENÍ
4635/695
VOZIDEL (KTERÉ
V SOUČASNOSTI NAVÍC SLOUŽÍ
4635/129
JAKO PARKOVÁNÍ I PŘES ZÁKAZ STÁNÍ) 4635/694

JIŽNÍ VCHOD DO
ŠKOLNÍHO AREÁLU.

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

DOPORUČUJE SE ZLEPŠIT
PROSTUPNOST BEZBARIÉROVÉ A
PŘEHLEDNÉ ŘEŠENÍ
(NEUDRŽOVANÁ ZELEŇ U
VCHODU JE Z HLEDISKA
SOCIÁLNÍHO "VELMI
NEPŘÍJEMNÁ")

4635/692

4635/687

3

E1

4635/122

8

B2

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH
4635/688

4635/698
4635/691

PLOCH - ZMENŠENÍ PLOCHY
KŘIŽOVATKY

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla

4635/699

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

B28

BEZBARIÉROVÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU
KONTEJNERŮ - V ÚROVNI VOZOVKY

4635/689
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VYHREZENÁ MÍSTA PRO ÚČELY ŠKOLY SE
ZÁKAZEM STÁNÍ

E8
c

4635/130

4635/231

LEGENDA

4635/686
4635/693

30

ustanovením o zachování nezbytného průjezdu 3 m pro každý směr
jízdy
· propojení nyní přerušených chodníků v ul. Božetická při zachování
možnosti otáčení třínápravových nákladních vozidel
· zajištění školního "K+R" v prostoru točny a úprava prostoru vjezdu do
točny včetně zajištění bezpečnějšího přecházení
· nový prošlap / chodník s přírodním povrchem podél bytového domu

4635/690

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
MAX 10 MIN
PO - PÁ
7:00 - 8:30
12:00 - 15:00

4635/131

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

E13

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

4635/230

S

4635/235
4635/234

PAVELKOVA
4635/708

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

4635/709
PROSTOR VÝHYBNY
(VYHNUTÍ NÁKLADNÍHO TŘÍNÁPRAVOVÉHO
VOZIDLA vs. OSOBNÍ VOZIDLO TŘ. O2) A
ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDU NA PŘECHODU

4635/706

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

4635/487

MÍSTO PRO VYHÝBÁNÍ
V PROSTORU VÝJEZDU
Z PARKOVIŠTĚ

PAVELKOVA

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

DOPLNĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE ČI MÍSTA
PRO PŘECHÁZENÍ

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - VARIANTA 2
PAVELKOVA - VJEZD NA PARKOVIŠTĚ

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

30 / 11 / 2018
D.4-2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ NA BERÁNKU

NÁVRHY - LOKALITA 5
PERTOLDOVA - VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ
:

V
OLDO
PERT

· legalizace všech podélných stání v ulicích zřízením zóny 30 a jejich

4635/70
4635/570

vyznačením

· nový integrovaný přechod na zvýšeném prahu stavebním širokém
· bilance parkování: - 2 nelegálních stání přímo u přechodu
·

4635/69

4635/572

4635/189

30

A
LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení

4635/207

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / pochozí plocha s dimenzí pro vozidla
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamenivo)

4635/573

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

S

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

4635/176

objednatel studie:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/RFD/29/01/003552/2018

zhotovitel studie:

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

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

4635/61

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

4635/209

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ NA BERÁNKU, PRAHA 12

DOPRAVNÍ STUDIE

příloha:

NÁVRHY
PERTOLDOVA - VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

30 / 11 / 2018
D.5

