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 1. SHRNUTÍ DOPORUČENÉHO DALŠÍHO POSTUPU

 1.1. VŠECHNY LOKALITY

Kroky:

 Zjistit současné plány v oblasti obnovy inženýrských sítí (koordinace se správci sítí) ve všech lokalitách
určených k dalšímu rozpracování a prověřit možnou/nutnou koordinaci s navrženými opatřeními (vč.
Nestavebních), plány na souvislou údržbu komunikací, rekonstrukce chodníků atp. (koordinace s TSK,
odbory MČ P8) a další rozvojové plány související s údržbou/obnovou zeleně, VO, instalací kontejnerů
atp.

 realizovat základní úpravy značení na vjezdech do obytného území („Průjezd zakázán“)
(MČ P8 koordinuje s TSK, odhad nákladů na realizace: 50 000 Kč)

 zadat k prověření možnost zamezení tranzitního průjezdu širším územím dopravní studií vč. dopravních
průzkumů (podkladem je i vyhodnocení fungování opatření před školou)

(MČ P8; odhad nákladů na studii: 200 000 Kč)

 realizovat  opatření pro zamezení tranzitního průjezdu širším územím
(nositel a cena dle výstupů předchozí studie)

 po roce fungování vyhodnotit fungování opatření pro zamezení tranzitního průjezdu širším územím
(MČ P8 koordinuje s TSK, odhad nákladů na průzkum: 50 000 Kč)

 1.2. LOKALITA 1: PŘED ŠKOLOU (VIZ ODD. 3.1.1. A PŘÍL. C01) 

Kroky:

 co nejrychleji realizovat nestavební opatření – v této fázi možno bez úprav směrovosti v širším území
(MČ P8 samostatně / MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů na realizaci: 300 000 Kč)

 umělecké ztvárnění uvolněného prostoru vozovky před školou
(ZŠ koordinuje s MČ; odhad nákladů na studii a realizaci: 100 000 Kč)

 po roce fungování vyhodnotit fungování opatření před školou
(MČ P8 koordinuje s TSK, odhad nákladů na průzkum: 50 000 Kč)

 zadat studii finálního řešení stavební úpravy předprostoru školy včetně kontextu celého prostoru ulic
Štěpničná a Bedřichovská až po ul.  Střelničná,  řešení celkové dopravní,  architektonické,  krajinářské;
nutnost  prověření  etapizace  umožňující  částečné  oddělení  jednotlivých  částí  dopravního  řešení  a
případných krajinářských úprav (podkladem je i vyhodnocení fungování opatření pro zamezení průjezdu
územím)

(MČ P8 samostatně; odhad nákladů na studii: 500 000Kč)

 výhledově realizace etapy stavebních úprav předprostoru školy nahrazující dočasné nestavební řešení
(MČ P8 samostatně; odhad nákladů na realizaci etapy: 5 000 000 Kč)

Hlavní koordinace:

 úpravy překonání ulice Střelničná ve vazbě na zastávku Štěpničná (IPR)
 výstavba přístřešků na kola v předprostoru školy (TSK, MČ P8)

Dílo a všechny jeho části je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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 organizace hlídkové služby MP v lokalitě (MP)
 zamezení tranzitního průjezdu širším územím
 úpravy v lokalitě 2
 organizace svozu odpadu v lokalitě
 vnitřní procesy ZŠ

 1.3. LOKALITA 2: KŘIŽOVATKA U MŠ (VIZ ODD. 3.1.2. A PŘÍL. C02) 

Kroky:

 realizace stavebních opatření v křižovatce ulic Na Dílcích a Na Slovance
(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů na realizaci: 2 000 000 Kč)

 realizace nového přechodu přes ulici na Slovance na zvýšeném prahu
(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů na realizaci: 500 000 Kč)

 zajistit odkup/výměnu chodníku na soukromém pozemku p.č.1813/3 do majetku MČ P8
(MČ P8; odhad nákladů: 0 Kč/500 000 Kč)

Hlavní koordinace:

 zamezení tranzitního průjezdu širším územím
 úpravy v lokalitě 1
 případná stavební aktivita na pozemcích p.č. 1815/1 a 1815/2
 soukromé subjekty vlastnící pozemek p.č. 1818/3

 1.4. LOKALITA 3: KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE (VIZ ODD. 3.1.3. A
PŘÍL. C03 A C04) 
 realizace stavební úpravy celé křižovatky

(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů na realizaci: 4 000 000 Kč)

 případná možnost sloučení do jednoho záměru s úpravami lokality 4

Hlavní koordinace:

 zamezení tranzitního průjezdu širším územím
 úpravy v lokalitě 4
 případná stavební aktivita na pozemcích p.č. 1492/1, 1874/15, 1874/16, 1874/17
 řešení  úprav  přidruženého prostoru pří  východní  straně ul.  Davídkova  mezi  ul.  Na Slovance  a Pod

Vodárenskou věží
 řešení ZPS v lokalitě

 1.5. LOKALITA 4: KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ (VIZ
ODD. 3.1.3. A C03 A C04)
 realizace stavební úpravy celé křižovatky vč. navazujících úprav zastávky BUS a úprav dále na sever v ul.

Davídkova
(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK; odhad nákladů na realizaci: 3 500 000 Kč)

 případná možnost sloučení do jednoho záměru s úpravami lokality 3

Dílo a všechny jeho části je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Hlavní koordinace:

 zamezení tranzitního průjezdu širším územím
 úpravy v lokalitě 3
 případná stavební aktivita na pozemcích p.č. 1492/1, 1874/15, 1874/16, 1874/17
 řešení  úprav  přidruženého prostoru pří  východní  straně ul.  Davídkova  mezi  ul.  Na Slovance  a Pod

Vodárenskou věží
 řešení ZPS v lokalitě

 1.6. LOKALITA 5: VYSOČANSKÁ – U ZAST. TŘEBENICKÁ (VIZ ODD. 3.1.4.
PŘÍL. C05) 
 realizace stavební úpravy autobusové zastávky a nároží

(MČ P8 zadává do seznamu BESIP TSK / koordinace MČ a dalších subjeků – TSK, DPP; odhad nákladů
na realizaci: 4 000 000 Kč)

Hlavní koordinace:

 plánovaná výstavba na středovém zeleném pásu
 případné výstupy ÚS Sídliště Ďáblice ve vztahu k ul. Střelničná
 plány obnov zastávek DPP

 1.7. PARKOVÁNÍ KOL A KOLOBĚŽEK V PŘEDPROSTORU ŠKOLY (VIZ ODD.
3.2.) 
 realizace přístřešků, předání správy přístřešků

(MČ P8 zadává TSK; odhad nákladů na realizaci: 2x500 000 Kč)

Hlavní koordinace:

 úpravy v lokalitě 1
 vnitřní procesy ZŠ

Dílo a všechny jeho části je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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 2. ANALÝZA

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

vedením koordinující organizace Pražské matky bylo realizováno dotazníkové šetření mezi rodiči a dětmi,
které mj. umožnilo na velmi velkém vzorku (63% dětí, 28% 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 dětí ze ZŠ Na Slovance, které sčítání pod dohledem vyučujících a projektanta prováděly.

 2.2. ŠIRŠÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

 2.2.1.  VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Obrázek: Výřez území, které bylo zhruba uvažováno při podrobnější analýze.

Dílo a všechny jeho části je chráněno zákonem o autorském právu. Ing. arch. David Pfann
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Hlavní  území,  v  němž bylo území analyzováno je ohraničeno od severu ulicí  Střelničná (resp.  dále
Vysočanská), od západu ulicí Davídkova, na jihovýchodě zeleným pásem podél komunikace Liberecká a na
východě  neprostupným  areálem  sportovišť.  Jedná  se  o  hlavní  spádové  území  s převážně  obytnou
zástavbou,  odkud děti do ZŠ a MŠ na Slovance směřují.  Děti do školy nicméně přicházejí  a přijíždějí  i
z oblastí  v bližším  okolí,  ale  jde  již  o  rozptýlenější  skupinky  pohybující  se  po  jiných  trasách.  Zvláštní
pozornost byla mimo toto úzce vymezené okolí věnována dále prostoru u zastávky Třebenická.

 2.2.2.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

 Z hlediska urbanistického řešení
Jedná se o území, v němž se setkává několik typů zástavby, které převažují v různých jeho částech –

rodinné  domy  značně  různé  velikosti,  bytové  domy  značně  různé  velikosti  v blokové  zástavbě  i
v rozptýlené  zástavbě,  nevyužité  parcely,  dominantní  stavba  hotelu  Mazanka,  velké  areály  sportovišť,
dlouhá plocha hřbitova, velkoplošná parkoviště atp. Většina území na západě je tvořena relativně malými
bloky, na východě dominují velké neprostupné areály.  V území až na několik administrativních objektů
naprosto  převažuje  bydlení,  na  ulici  Davídkova  a  v jejím  těsném  okolí  funguje  několik  provozoven
(obchody, restaurace, penzion), specifickou roli pak vedle ZŠ a MŠ má také hotel Mazanka.

Všechny tyto faktory silně ovlivňují bezpečnost a komfort pohybu na veřejných prostranstvích i typ
dopravy v těchto ulicích.

Z hlediska dopravy

Z dopravního hlediska je zásadní, že oblast s rezidenční zástavbou v okolí školy je zařazena do režimu
zóny 30, ulice Davídkova a Střelničná jsou pak sběrné komunikace bez specificky stanoveného režimu s
rychlostí 50km/h. Na jihu navazují ulice Lhotákova a Rakousova řešené jako jednosměrné obytné zóny. S
výjimkou ulice Bedřichovská, úseku ul. Na Štěpnici, úseku ul. Na Malém klínu a směrově rozdělené ul. Na
Dílcích jsou ulice v území obousměrné.

Ulice  Střelničná/Vysočanská  na  severu  je  významnou  komunikací  sloužící  pro  provoz  tramvají,
autobusů a IAD

Území je specifické zásadním nadbytkem parkovacích stání. Sčítání parkování v území mezi ulicemi
Střelničná, Davídkova a Pod Vodárenskou věží (bez těchto ulic) zaznamenalo celkem 327 parkovacích stání
(vyznačených  stání  na  veřejných  pozemcích,  kapacity  odvozeny  dle  normových  hodnot),  maximální
obsazenost  přitom  činila  pouze  196  vozidel  (v  noci).  V  území  jsou  však  místa  obsazena  dosti
nerovnoměrně – sousedí zde spolu např. ulice Na Malém klínu, kde v noci byly využity pouze 3 stání z 28 a
ulice  Za  Vodárnou,  kde na 14 vyznačených stání  stálo  15  vozidel.  I  v  málo obsazených ulicích  je pak
relativně běžné ignorování  existujícího VDZ a parkování  co nejblíže  vlastnímu domu. Nejextrémnějším
případem nevyváženosti využití parkovacích stání je ulice Bedřichovská – obyvatelé 4 bodových domů zde
v noci vytěžují  přilehlá místa na 110 % (66 vozidel na 60 stáních) a současně v bezprostřední blízkosti
ponechávají prakticky zcela volný parkovací pás o kapacitě 35 stání (max. obsazenost 7 stání po poledni).
Vzhledem ke stejnému režimu (fialová ZPS) jde zjevně o snahu mít auto co nejblíž svému domu, ale zřejmě
také o problém s obavami z parkování mimo dohled na odlehlém parkovišti bez sociální kontroly krytém
stromy a s nepohodlím daným absencí cest přes trávník s lesíkem oddělujícím parkovací pás od přístupu k
obytným  domům.  Přeparkovanost  v  ul.  Bedřichovská  je  přitom  evidentně  problematická  z  hlediska
zhoršování rozhledů při přecházení přes tuto ulici a jde i o jedno z témat stížností rodičů dětí. Odděleně je
možno hodnotit situaci v ulici Davídkova – ve sčítaném úseku se nacházelo v době sčítání 25 stání (právě
zde probíhala stavba mírně snižující celkový počet stání), maximální vytížení shodné po poledni i v noci
bylo 10 vozidel, tzn. 40 %. Podrobně viz příl. B06.

Nejrozměrnější  vozidla,  která je nutné brát  v  úvahu v rámci  rezidenční  lokality  jsou  třínápravová
vozidla svozu odpadu.  Ty se v rámci  často relativně stísněných poměrů v lokalitě (zhoršovaných také
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nelegálním i částí legálního parkování) pohybují lokálně i za pomoci nacouvávání do problematických míst
(napřˇ.  koncový  úsek  Bedřichovské).  Z  hlediska  běžného  fungování  to  však  nepředstavuje  zásadní
problém. Pohyb dalších podobných větších vozidel je zde jen občasný a není třeba se mu v návrhu nijak
přizpůsobovat. Specifické je postavení zájezdových autobusů, s jejichž relativně častým pohybem je třeba
počítat často u hotelu Mazanka a občasně také u ZŠ a MŠ. V souladu s obecnými principy je nutné také
zajištění průjezdu IZS odpovídající koncovému charakteru lokality.

Specifické je samozřejmě postavení ulice Davídkova s pravidelným linkovým provozem autobusů vč.
nutných parametrů pro provoz kloubových autobusů 18m a běžným pohybem TNV.

Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ tvoří dva celky oddělenou ulicí Na Slovance a z hlediska technického fungování jsou víceméně
oddělené. Projekt se koncentruje především na ZŠ. Ta má v současnosti cca naplněnou svojí kapacitu 600
žáků a žákyň. Samotná ZŠ je tvořena jednou kompaktní budovou s atriem. Ke škole přiléhá oplocený areál
pozemků školy a oplocený předprostor školy oddělený od zbytku areálu. Přístup do budovy ZŠ je rozdělen
dle stupňů. První stupeň vstupuje přímo z parkového prostoru před školou,  druhý stupeň odděleným
vstupem  na boku školy,  který  je  umístěn  až  za  oplocením  předporostoru.  Hlavní  vstup  do budovy  je
využíván současně k zásobování samotného provozu školy – kancelářské potřeby, technika, nábytek atp.
Vstup a vjezd do areálu školy je možný dvěma vjezdy umístěnými na protilehlých stranách průčelí budovy
– východní vjezd slouží především pro vjezd na parkoviště pro učitele v této části areálu, západní vjezd pak
slouží  především  zásobování  jídelny  oddělenému  od  zásaobování  zbytku  školy.  Teoreticky  je  také
využitelný pro přímý přístup ke sportovištím v areálu ZŠ.

Dopravní obsluha školy hlavním vchodem je řešena nelegálním, nicméně funkčně neproblematickým
způsobem vycházejícím z dohody mezi školou a dodavateli – vozidlo zásobování najede na chodník před
ZŠ a dojede si přímo před vstup do ZŠ. Najíždění vozidel jsou uzpůsobeny i obruby chodníku. Dohodou je
stanoveno zásobování z chodníku v době před příchodem dětí do školy, nedochází tedy ke kolizi provozu
dětí  a  průběhem  zásobování  před  ZŠ.  Občasný  nutný  vjezd  do  atria  je  řešen  průjezdem  oploceným
předprostorem školy a průjezdem interiérem chodbou.

Sportoviště v rámci školy jsou pravidelně pronajímány také externím subjektům, které zčásti využívají i
další zázemí ZŠ.

Před ZŠ jsou v současnosti vymezená 3 parkovací stání vyhrazená pro potřeby školy a 1 parkovací stání
pro invalidy.  Přímo před vstupem do školy jsou instalovány  2 nekryté stojany na jízdní kola – běžná
„účka“.

DOPRAVA DĚTÍ DO ZŠ – PRŮZKUM NA ŠKOLE

Jedním z podkladů dopravní  studie  je základní  anketní  průzkum, který  v rámci  projektu BCŠ mezi
dětmi i rodiči ze ZŠ organizoval spolek Pražské matky. Z cca 600 dětí odpovědělo na dotazník 379 dětí
(63%), z odpovídajícího počtu rodičů odpovědělo 165 rodičů (28%).

Z výsledků anket několik zásadních poznatků:
 V bezprostřední bízkosti (do 0,5 km) od školy bydlí cca 15% dětí, velmi blízko (do 1 km) pak cca 40%

dětí.
 Naopak velmi daleko (nad 5 km) od školy bydlí asi 20% dětí.
 Odpoledne chodí pěšky nebo jezdí na kole/koloběžce cca 52% dětí – to zhruba odpovídá předpokladu

pěší dostupnosti do 1 km. Ráno je ale  počet těchto dětí nižší – cca 44%.
 Podobně MHD odpoledne využívá 34% dětí, zatímco ráno je to pouze 24% dětí. To ukazuje, že z části

dětí v realistické blízkosti MHD z různých důvodů pro ranní cestu rodiče preferují jízdu autem.
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 Obecně  pěší  i  cyklistická  doprava  i  MHD  jsou  ráno  všechny  zčásti  nahrazeny  dovážením  autem  z
různých, zjevně často navzájem souvisejících důvodů. Relativně malá, nicméně existující skupina rodičů
dovážejících děti do/ze školy existuje i mezi rodinami z bezprostřední blízkosti školy.

 Vedle obecnějších odpovědí je jedním z důvodů zhruba u čtvrtiny rodičů dovážejících děti autem obava
z toho pustit dítě samotné, především související s dopravou. 

 Zcela samostatně chodí do ZŠ pouze cca 36% dětí – to znamená, že i děti z nejbližšího okolí alespoň
jednu z cest nebo část cesty doprovází někdo dospělý. Dodatečné dotazy na třídu z druhého stupně
zajišťující  dopravní  sčítání  ukázaly,  že  v první třídě nikdo z dětí nebyl ponecháván chodit  do skoly
samostatně.

 Rodiče z blízkého okolí školy, kteří své děti vodí do ZŠ často zmiňují jako zásadní důvod, proč děti
nepouští samotné,  obavu z přecházení, a to jak v bezprostřední blízkosti školy, tak velmi často přes
ulici  Davídkova.  Další  zásadní  konkrétní  obava  se  týká  obav  z  podchodů  pod  frekventovanými
komunikacemi  a  z  neudržovaných  odlehých  cest  (které  jinak  umožňují  vyhnout  se  intenzivnímu
provozu).

 Mezi dětmi je  velká poptávka po možnosti dopravovat se do školy především na koloběžce  a na
skateboardu. Do podobné skupiny patří i touha dojíždět na jízdním kole. Velká část dětí má nicméně
problém s absencí možnosti uložení kola/koloběžky.

 Prostranství před ZŠ je velmi oblíbený prostor, děti mají nicméně problém s nedostatkem mobiliáře –
stojany na kola, lavičky.

Dotazník děti: Odpovědi na otázku „Jak daleko bydlíš od školy?“

Dotazník děti: Odpovědi na otázku „Jak se nejčastěji dopravuješ do školy?“
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Dotazník děti: Odpovědi na otázku „Jak se dopravuješ ze školy domů?“

V rámci průzkumu mezi dětmi byla zpracována také mapa ukazující trasy jednotlivých dětí cestou do
školy a ze školy. Z té vyplývá (a je doplněno a korigováno terénním průzkumem), že hlavní trasy využívané
dětmi v bližším okolí jsou podle významu následující:
 východní chodník v ul. Štěpničná
 chodník v ul. Bedřichovská
 jižní chodník ul. Na Slovance
 ul. Pod Vodárenskou věží
 ul. Davídkova až po ul. Pod Vodárenskou věží
 jižní chodník ul. Střelničná mezi ul. Davídkova a Štěpničná

Obrázek: Společná mapa hlavních tras docházky do školy. Svoji trasu před shrnutím zakreslilo cca 81% žáků ZŠ.

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

                            

A01 _ 13 / 32



Bezpečné cesty do školy ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8 11/2019

Dále  od  školy  se  tyto  trasy  štěpí  do  vícera  lokálně  významných  přístupových  tras  přicházejících
víceméně ze všech směrů. Podstatné je pak to, že zatímco z nejbližšího okolí školy, z území na východ od
Davídkovy, na sever od Střelničné a na jih od Liberecké jde podle všeho o přímý pěší přístup (příp. jízdu
na kole/koloběžce), z území na západ od Ďáblické/na sever od Vysočanské a  ze vzdálenějších míst jde
primárně o využití MHD a pěší příchod od zastávky Štěpničná . Především tento příchod pak generuje
velké „vlny“ společných příchodů ve vazbě na frekvenci spojů.

 2.3. VYMEZENÍ LOKALIT A PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ

V rámci projektu BCŠ bylo vybráno několik nejvíce problematických lokalit na frekventovaných cestách
do školy. V rámci pracovní skupiny pak došlo k výběru pěti lokalit k dalšímu rozpracování dopravní studií.
Mimo zpracování byly vyřazeny lokality principiálně neřešitelné dopravní studií – relativně pustá cesta „za
Kauflandem“ a podchody pod ul. Střelničnou a pod ul. Libereckou. U podchodů teoreticky připadá v úvahu
i  řešení  prostřednictvím  zajištění  přecházení  po povrchu.  V  případě  obou  ulic  je  ale  případný  rozsah
nutných úprav příliš rozsáhlý z hlediska možností řešení v rámci dopravních studií programu BCŠ. Téma
však bylo v rámci pracovních skupin předáno dále k řešení TSK a IPR.

Na pěti ostatních  místech  proběhlo  12.6.2019  ráno před začátkem vyučování  sčítání  dopravy za
asistence  dětí  a  pedagogů  ze  ZŠ.  Sčítání  odpolední  špičky  neproběhlo  z  důvodu  extrémního  vedra  a
nemožnosti najít před prázdninami další vhodný termín. Zásadní problémy v oblasti nicméně současně
souvisí  především  s  ranní  špičkou,  i  z  toho  důvodu  nebyla  absence  odpoledního  sčítání  zásadně
problematická. Podrobné graficky zpracované výstupy sčítání viz. přílohy B01 až B05.

 2.3.1.  LOKALITA 1: PŘED ŠKOLOU (VIZ PŘÍL. B01) 
Typickým problémem pro předprostor školy v podobném kontextu je nárazový ranní průjezd desítek

vozidel rodičů zastavujících v předprostoru ZŠ (cca 75 vozidel) i v předprostoru MŠ  (nesčítáno, zde ale
zásadní problém zacloňování rozhledu před přechodem). V době příjezdu do školy se jedná prakticky o
jediná vozidla projíždějící úsekem komunikace před školou. Menší část vozidel se následně otáčí kolem
"točny" v křížení  ul.  Na Slovance a Bedřichovská a před školou tak projíždí  dvakrát,  vetšina ostatních
vozidel pak pokračuje do ulice Bedřichovská, kde opět kříží pěší trasy přicházejících dětí.

Specifickým  lokálním  problémem  je  průjezd  velkého  množství  automobilů  (cca  1000  až  2000
vozidel / 24 hod.) vyhýbajících se křižovatce Davídkova x Střelničná se SSZ a kolonám v ulici Davídkova
průjezdem obytným územím - konkrétně ulicemi Štěpničná a Na Slovance. Tento nepodchycený tranzit
spolu s vozidly rodičů zavážejících děti do školy představuje v ranní špičce naprostou většinu provozu v
křižovatce.

V předprostoru školy nicméně nedošlo v období pokrytém statistikami PČR k žádné nehodě s účastí
chodce. Svůj podíl na tom zjevně mají značné obavy mnoha rodičů, kteří své děti do školy vodí či s nimi
jezdí do školy autem. I mezi samotnými rodiči existuje pptávka po vyřešení nepřehledné situace a tranzitu
skrz území.

Problematické je dále parkování v okolí "točny" - parkující vozidla zde zhoršují rozhledové podmínky
a  některá  z  vozidel  komplikují  také  nacouvávání  vozidel  svozu  odpadu  do  slepého  konce  ulcie
Bedřichovská.

Problematická je v součanosti také podoba zásobování školy, které se s výjimkou zásobování školní
jídelny odehrává převážně předním vchodem. Dohodou mezi školou a dodavateli je neformálně povoleno
najíždění na chodník před školou a stání na něm. Tento způsob zásobování však není formálně ošetřen a
občasně je postihován ze strany strážníků MP.

 2.3.2.  LOKALITA 2: KŘIŽOVATKA U MŠ (VIZ PŘÍL. B02) 
Zásadním problémem lokality je stejně jako u předprostoru školy  průjezd dopravy vyhýbající  se

křižovatce Davídkova x Střelničná (ve směru Střelničná > Davídkova). V tomto úseku navíc relativně velké
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množství  vozidel  projíždí  velmi  rychle  a  současně.  Při  pozorování  navíc  prakticky  žádné  z  vozidel
nerespektuje přednost zprava z ul. Na Dílcích. Řidiči z ulice Na Dílcích nicméně již s nerespektováním
pravidel počítají a  vozidlům přijíždějícím zleva dávají většinou přednost. Vozidla, která mají dle zákona
přednost,  občas  na  tuto  přednsot  spoléhají  a  vznikají  tak  velmi  často  při  vysokých  rychlostech
projíždějících vozidel už relativně nebezpečné situace.  Ve statistikách PČR nicméně v této ulici není za
sledované období zaznamenána žádná nehoda.

Druhým  problémem  v  tomto  místě  je  občasný  výjezd  kolmo  parkujících  vozidel  parkujících  na
chodníku na soukromém pozemku v okamžiku, kdy za auty prochází menší dítě. Součátí soukromého
pozemku je nicméně jak plocha pro parkování, tak i navazující pruh sloužící v praxi jako samotný veřejný
chodník. Část pozemku za objektem využívaná jako zahrada je naopak součástí veřejného pozemku ulice
Na Slovance.

U vozidel přijíždějících od Davídkovy se ráno jedná podle chování v prostoru před školou cca ze dvou
třetin o vozidla rodičů zavážejících děti.

V souvislosti s fungováním ul. Na Slovance je třeba zmínit, že se prakticky v celé její délce jedná o
komunikaci s obousměrným provozem v jednom jízdním pruhu (volná šířka v místě prkování pouze cca
4m. Malý počet parkujících vozidel a převaha vozidel v jednom směru však způsobují značnou plynulost
pohybu projíždějících vozidel i v takto úzkém profilu.

 2.3.3.  LOKALITA 3: KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE (VIZ PŘÍL. B03) 
Ulice  Davídkova je  komunikace značně zatížená jak dopravou osobních  automobilů,  tak pohybem

autobusů MHD a nákladních vozidel.  Ulice není zařazena ve sledované síti TSK, nicméně srovnáním se
sousedními sledovanými úseky a extrapolací  hodnot sečtených v ranní špičce je možné dovodit  denní
intenzity mezi 10-15000 vozidly. V tomto kontextu je v křížení s ul. Na Slovance řešen jeden přechod mezi
oběma obrubami - bez vysazené chodníkové plochy v nároží či ostrůvku.  Ulici v tomto místě přechází
ráno minimum lidí,  což  zřejmě souvisí  i  s  tím,  že podle  průzkumu mezi  rodiči  je  snaha vyhnout  se
přecházení Davídkovy jednou z motivací vození dětí do školy autem a dokonce je i důvodem snahy o
přednostní  získání  místa  v  ZŠ  Burešova  či  ZŠ  U  Školské  zahrady,  které  mohou  být  z  některých  míst
srovnatelně  daleko.  S  tím  souvisí  zřejmě  i  to,  že  místo  bylo  subjektivním  hodnocení  nebezpečnosti
vyhodnoceno jako druhé nejhorší hned po předprostoru školy.

Problém s přecházením ukazují také poměry chodců puštěných / nepuštěných na přechodu - i přes
malý vzorek ukazuje poměr 3/10 na problematický přechod.

Problematické je v křižovatce i vyznačení stávajících parkovacích pásů - zdaleka nedosahují ani běžný
standard  vzdálenosti  od  přechodu  5,0m,  což  se  zde  doplňuje  s  charakterem  sběrné  komunikace  a
nevhodným řešením samotného přechodu.

Pozitivní nicméně je zajištěné přisvícení přechodu a označení přechodu VDZ s motivem značky A12
"Děti" na obou stranách přechodu.

Na severním rameni  křižovatky  dochází  k občasnému přecházení  v  místě,  kde mezi  nárožími  nění
zajištěn na tomto rameni přechod.

V křižovatce a jejím bezprostředním okolí  se odehrálo  několik nehod,  nicméně ani jedna s účastí
chodce.

Shromážděná data v ul. Davídkova mají nicméně nižší vypovídací hodnotu – v ulici probíhá rozsáhlá
rekonstrukce kanalizace, která s sebou nese změny dopravního režimu,  značení  i  zvyklostí při  jízdě i
chůzi.  Vzhledem  k velmi  dlouhému trvání  prací  nebylo  v  časovém  rámci  projektu  BCŠ možné  sčítání
opakovat v období bez ovlivnění touto stavbou.

 2.3.4.  LOKALITA 4: KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ (VIZ PŘÍL. B04) 
Ulice  Davídkova je  komunikace značně zatížená jak dopravou osobních  automobilů,  tak pohybem

autobusů MHD a nákladních vozidel.  Ulice není zařazena ve sledované síti TSK, nicméně srovnáním se
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sousedními sledovanými úseky a extrapolací  hodnot sečtených v ranní špičce je možné dovodit  denní
intenzity mezi 10-15000 vozidly. V tomto kontextu je v křížení s ul. Na Slovance řešen jeden přechod mezi
oběma obrubami - bez vysazené chodníkové plochy v nároží či ostrůvku.  Ulici v tomto místě přechází
ráno minimum lidí,  což  zřejmě souvisí  i  s  tím,  že podle  průzkumu mezi  rodiči  je  snaha vyhnout  se
přecházení Davídkovy jednou z motivací vození dětí do školy autem a dokonce je i důvodem snahy o
přednostní  získání  místa  v  ZŠ  Burešova  či  ZŠ  U  Školské  zahrady,  které  mohou  být  z  některých  míst
srovnatelně  daleko.  S  tím  souvisí  zřejmě  i  to,  že  místo  bylo  subjektivním  hodnocení  nebezpečnosti
vyhodnoceno jako druhé nejhorší hned po předprostoru školy.

Pozitivní nicméně je zajištěné přisvícení přechodu a červené zvýraznění při příjezdu od jihu.

Na jižním rameni křižovatky dochází k občasnému přecházení v místě, kde mezi nárožími nění zajištěn
na tomto rameni přechod. Sčítání zaznamenalo v tomto místě i přecházející dítě.

V křižovatce a jejím bezprostředním okolí se odehrálo několik nehod, z toho dvě s účastí chodce -
jedna na přechodu a druhá mimo přechod.

Překvapivě zatížený je také přechod přes ulici Pod Vodárenskou věží, kde navíc dochází k velkému
množství  kontaktů  s  projíždějícími  vozidly  z  a  do  této  ulice.  Přechod  svojí  délkou  a  řešením  zcela
nevyhovuje,  nicméně  dobré  rozhledy  a  svažitost  příjezdu  zde  zřejmě  přispívají  k  respektování
přecházejících chodců ze strany řidičů.

Shromážděná data v ul. Davídkova mají nicméně nižší vypovídací hodnotu – v ulici probíhá rozsáhlá
rekonstrukce kanalizace, která s sebou nese změny dopravního režimu,  značení  i  zvyklostí při  jízdě i
chůzi.  Vzhledem  k velmi  dlouhému trvání  prací  nebylo  v  časovém  rámci  projektu  BCŠ možné  sčítání
opakovat v období bez ovlivnění touto stavbou.

 2.3.5.  LOKALITA 5: VYSOČANSKÁ – U ZAST. TŘEBENICKÁ (VIZ PŘÍL. B05) 
Lokalita  se  zásadně  liší  od  ostatních  řešených  míst,  jedná  se  o  intenzivním  provozem  zatíženou

komunikaci  s  intenzitami  provozu  téměř  33  000  voz.  /24  hod.  Většina  chodců  k  přecházení  využívá
přechod,  nicméně 20 ze 143 chodců (>12%) i  přes nedávno instalované zábradlí  v ose zeleného pásu
během sčítání využilo logické pěší vazby navazující na cesty a zastávky BUS. Na jižním segmentu přechodu
přes  Střelničnou  navíc  dochází  k  opakovanému  nepouštění  přecházejících  chodců (během  sčítání
zaznamenáno  nepuštění  8  ze  143  chodců,  tedy  >5%).  Problém  vzniká  především  ze  strany  řidičů
vyjíždějících z parkoviště u Kauflandu, a to i přes kvalitně udržovanou péči o keře v přilehlém zeleném
pásu, zajišťující dostatečné rozhledy. Příčinou je v tomto místě zřejmě především celková nepřehlednost
křižovatky a charakter přechodu, který bez fyzické ochrany přechází i přes záliv pro autobusy.

V křižovatce i na navazujících komunikacích se odehrálo ve sledovaném období dle statistik PČR velké
množství nehod bez účasti chodců. Na jižním úseku přechodu se odehrály dvě nehody s účastí chodců, z
toho jedna s následkem smrti,  na severním segmentu pak jedna nehoda. Mimo přechody v trasách
častého přecházení se pak odehrály celkem tři nehody s účastí chodců.

Většina chodců v lokalitě jsou dospělí, sčítání zaznamenalo mezi 163 chodci pouze 3 děti. Současně
se však jedná o jediné místo, kde je pro děti ze západní výspy Střížkova překonat Střelničnou cestou do
školy. Malý počet zaznamenaných dětí spolu se stížnostmi rodičů na nebezpečnost přecházení v tomto
místě ukazuje, že děti zřejmě i na jednu zastávku raději využívají tramvaj, případně je rodiče do školy
raději odváží autem, než aby na nebezpečném místě přecházely.

 2.3.6.  PARKOVÁNÍ KOL A KOLOBĚŽEK V PŘEDPROSTORU ŠKOLY (VIZ ODD. 3.2.)
V současnosti je možné zaparkovat jízdní kola v předprostoru školy pouze u dvou běžných nekrytých

stojanů  na  jízdní  kola,  případně  u  některé  značky  či  plotu  v  okolí.  Přímo  v  areálu  žádné  parkování
neexistuje. Menší skládací koloběžku či skateboard je možné si uložit do šatní skříňky, jde nicméně o dosti
omezené a nouzové řešení.
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Podrobný  rozhovor  s  panem  ředitelem  ZŠ  Burešova  o  zkušenostech  s  fungováním  přístřešku
umožňující uschování kol a koloběžek v uzamykatelném a kontrolovaném prostoru a průzkum samotného
přístřešku ukázal následující zásadní body

 na ZŠ Burešova využívají  univerzální  čipový  systém na vstup do budovy,  výdej  jídla  v  jídelně,
přístup do přístřešku na kola atp.;  možnost  rozšiřování  oprávnění,  jednoduchá  deaktivace při
ztrátě, finančně i administrativně nenáročné

 zřízení přístřešku řešitelné administrativně (pojištění atp.) relativně jednoduše

 model  financování  přístřešku  se  ukázal  jako  problematický,  přístřešek  by  zřejmě bylo  možné
realizovat levněji

 ke krádežím  nedochází,  opakované  problémy s  mizejícími  koly  pouze  důsledkem  chaotického
chování dětí („zapomenu, že jsem dnes na kole nejel“), případně her („půjčím si kamarádovo kolo
a vrátím ho jinam“), situace se postupně usadila a problémy ustaly

 v  rámci  zavedení  systému  čipů  krátkodobě  vyšší  administrativní  náročnost,  následně  už  jen
drobné udržovací práce (deaktivace ztracených čipů atp.), bez zátěže pro ZŠ

 kapacita 42 stojanů (tzn. 84 stání) během sezóny využita plně, ZŠ Burešova nicméně o něco větší
než ZŠ Na Slovance

 cca ¾ parkujících ne jízdní kola, ale koloběžky – běžné stojany na kola nevhodné pro odstavení a
současně prostorově neúsporné; i u kol většinou nejde o velká jízdní kola pro dospělé, ale pro
menší varianty pro děti

 zasazení do okolního terénu není dokonalé, malá péče věnována řešení okolí přístřešku
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 3. NÁVRHY

 3.1. NÁVRHY DLE LOKALIT

 3.1.1.  LOKALITA 1: PŘED ŠKOLOU (VIZ PŘÍL. C01)

Návrh  v  prostoru  před  školou  pracuje  s  jednoduše  realizovatelnými  nestavebními  opatřeními.  V
dlouhodobém  výhledu  pak  předpokládá  možnost  jejich  nahrazení  náročnějšími  stavebními  úpravami,
které případně zohlední i dlouhodobou zkušenost fungování předcházející etapy nestavebního řešení.

Řešení je postaveno na dvou základních principech:

1) uzavření úseku komunikace mezi zelenými plochami před školou

2) zklidnění průjezdu v nároží ul. Štěpničná a Na Slovance

Uzavřený úsek využívají dnes z velké části rodiče vysazující či vyzvedávající děti, vedle toho odhadem
denně  nižší  desítky  průjezdů  obyvatel  obytných  domů  v  ul.  Bedřichovská.  Návrh  zcela  eliminuje
nepřehledné situace při ranním vysazování dětí před školou, nežádoucí průjezdy rodičů po vysazení dětí
skrz  ulici  Bedřichovská  a  odstraňuje  nejproblematičtější  přecházení  při  příchodu  ke  škole  od  severu.
Výhledově  se  nabízí  možnost  krajinářské  úpravy  celého  prostoru.  Jízdy  místních  obyvatel  se  zřejmě
přesunou především na sběrné komunikace Davídkova a  Střelničná.  Prostor  je  navržen  jako uzavřený
z obou stran sloupky (+ sklopné umožňující občasný vjezd zásobování, školního autobusu a vozidel IZS).
Řešení dále ponechá možnost průjezdu cyklistů.

Úpravy  v nároží  omezí  možnost  chaotického a nebezpečného parkování  a vysazování  dětí,  zklidní
průjezd  a  zpřehlední  přecházení.  Není  navrženo  opatření  zcela  zamezující  průjezdu  tranzitu  –  jeho
případná realizace je podmíněna koordinací s úpravami v celé lokalitě V prostoru přímo před školou dojde
k  odstranění  celkem  8  parkovacích  stání  a  doplnění  6  nových  stání.  Mezi  nimi  budou  odstraněna  a
následně nahrazena 3 vyhrazená stání školy a 1 stání pro invalidy.

Související úpravou je nutné zobousměrnění ulice Bedřichovská. Šířka stávající volné komunikace mezi
stávajícími stáními se zde pohybuje kolem 4,6m při minimální přípustné šířce pro obousměrný provoz bez
výhyben 5,0m a výjimečně 4,5m (TP 218 kap. 3.7.1.), současně se v ulici nacházejí  vyústění účelových
komunikací využitelné jako výhybny vyhovující i pro provoz nákladních vozidel dle požadavků ČSN 736110
(čl.  14.2.3.).  Návrh  tedy  ponechává  organizaci  parkování  v  ulici  bez  úprav.  V  souvislosti  s úpravami
směrovosti v ul. Bedřichovská bude odstraněno 8 stání, které komplikují průjezd rozměrnějším vozidlům.
Celková bilance lokality je tedy mínus 10 stání.

Vedle „tvrdých“ dopravních  opatření  je  možné zajistit  zvýšení  kvality  pobytu v prostoru kretivním
využitím plochy. Místo nepřívětivé asfaltové plochy se zbytky původního VDZ je možné relativně levně
upravit povrch malbou případně doplněním základního mobiliáře. Nabízí se škála možností podle složitosti
a finanční náročnosti od zcela jednoduché malby zajištěné například se zapojením dětí až po angažmá
profesionálních  umělců a využití kvalitnějších barev a vyššího pokrytí plochy (což nevylučuje  angažmá
dětí).  Podobný  způsob  jednoduchých  úprav  transformovaných  dorpavních  ploch  se  relativně  bežně
využívá v mnoha městech v zahraničí. 

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

                            

A01 _ 18 / 32



Bezpečné cesty do školy ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8 11/2019

Obrázek: Příklad využítí tzv. Asphalt artu pro sjednocení prostoru na křižovatce zčásti přeměněné na pěší zónu na
Place Jacques Duclos v  Montreuil v Paříži.

 3.1.2.  LOKALITA 2: KŘIŽOVATKA U MŠ (VIZ PŘÍL. C02)

Hlavní problémy této lokality vyplývají především z nevhodné organizace dopravních režimů v širším
území, kterou studie navrhuje upravit (viz celkové schéma návrhů a doporučení v příloze C06). Samotné
stavební  řešení  je  pouze  dílčím  doplňkem.  Celkové  vhodné  řešení  křižovatky  je  navíc  v současnosti
problematické díky soukromému vlastnictví části chodníku při jižní straně křižovatky.

Je navržena jednodušší stavební úprava obou stávajících nároží v křižovatce a ukončení středového
pásu.  Jsou tak vytvořeny dva nové přechody na zvýšených prazích s odpovídajícími  hmatovými prvky.
Přestože se křižovatka nachází  v Zóně 30 s preferencí řešení přecházení bez přechodů, blízkost ZŠ zde
navádí k realizaci  pro děti srozumitelnějšího řešení s přechodem. Zvýšení bezpečnosti je dále zajištěno
zřízením zvýšeného prahu a stavebním omezením parkování v rozhledech.

Obě  nároží  jsou  rozšířena  s  délkou  vysazené  plochy  odvozenou  od  stávající  polohy  kanalizačních
vpustí, jejich šířka je pak odvozena od obalových křivek vozidla svozu odpadu. V ulici Na Dílcích tak vzniká
polozáliv  pro  parkování.  V  současnosti  zatravněný  koncový  úsek  středového  pásu  je  navržen  jako
zpevněný, stávající sloup VO je navržen k dočasnému ponechání ve stávající poloze, jeho přesunutí do
vhodnější pozice je navrženo koordinovat až s celkovou obnovou VO v území. Nutnou součástí návrhu je
také  odstranění  stávajícího  porostu  nižších  keřů.  Nabízí  se  pak  i  celkově  nová  krajinářská  úprava
středového  pásu  –  možností  je  pokračování  stávajícího  stromořadí  či  využití  jako  prvku  místní
zelenomodré infrastruktury.
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I  přes  celkový  špatný  technický  stav  povrchů  a  hran  nahrávající  rozsáhlejším  úpravám  studie  v
křižovatce nenavrhuje  nabízející  se náročnější  řešení například v podobě zvýšené křižovatkové plochy.
Tento typ opatření totiž komplikuje historicky vzniklé soukromé vlastnictví chodníku při jižní straně, které
by zřejmě větší  úpravy komplikovalo.  S  ohledem na možnost  budoucích  úprav profilu  a křižovatky  je
navrženo usilovat o výkup části tohoto pozemku ze strany MČ Praha 8.

Nové bezpečné přecházení přes ul. Na Slovance ve vazbě na přecházení přes ul. Na Dílcích je navrženo
ve formě přechodu na zvýšeném prahu ve zúžení profilu – ten bude rovněž plnit funkci lokálního zklidnění
průjezdu touto ulicí.

 3.1.3.  LOKALITA 3 A 4: KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE A KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VOD. 
VĚŽÍ (VIZ PŘÍL. C03 A C04)

Je navržena úprava obou křižovatek spočívající především ve využití vysazených chodníkových ploch a
doplnění druhého přechodu na všechny dominantní pěší vazby přes Davídkovu, a to včetně přisvětlení.
Využití řešení  s  ochranným ostrůvkem zde  není  vhodné  kvůli  častému pohybu autobusů  v  křižovatce
Davídkova x Pod Vodárenskou věží.

Obě křižovatky jsou řešeny jako celek se zahrnutím všech nároží i přechodů. Je navrženo sjednocené
řešení vjezdových opatření na vjezdech do zón 30 přiléhajících na západě i na východě k ulici Davídkova v
podobě přechodů na zvýšených prazích. Výjimkou je vjezd do východního úseku ulice Pod Vodárenskou
věží, kde je ponecháno křížení v úrovni vozovky – důvodem je častý pohyb autobusů k hotelu v této ulici
ke škole a občasný průjezd autobusů k ZŠ a MŠ a současně komplikovaný průběh nivelety v místě styku
obou ulic.

Délky přechodů přes Davídkovu jsou zkráceny jednotně na 6,5m mezi obrubami v nejužším místě,
délky přechodů přes připojující se ulice pak na 5,0m mezi obrubami. Výjimkou je východní úsek ul. Pod
Vodárenskou  věží  opět  kvůli  průjezdu  autobusů  –  nejkratší  délka  přechodu  je  7,0m  (možno
v odůvodněných případech na stávajících přechodech při  rekonstrukcích dle ČSN 736110,  čl.  10.1.3.3).
Jsou zde nicméně oboustranně v nároží doplněny oblouky o poloměru 6,0m z hrubší dlažby sloužící ke
zklidnění průjezdu osobních vozidel a současně umožňující přejíždění rozměrnějších vozidel. To poskytuje
další ochranu na relativně dlouhém přechodu.

Rozhledy  při  přecházení  ve  vztahu  k  parkování  jsou  na  severní  křižovatce  od  severu  zajištěny
odsazením parkovacího zálivu navázané na polohu stávající kanalizační vpusti cca 5,0m od kraje přechodu
a předsazením vysazené chodníkové plochy před okraj jízdního pásu. U jižní křižovatky jsou rozhledy od
severu zajištěny posunem autobusové zastávky dále na sever a velkorysým odsazením parkovacího zálivu
navázané na polohu stávající kanalizační vpusti cca 16,0m od kraje přechodu. Úbytek parkovacích stání
daný touto úpravou nepředstavuje v kontextu celkového nadbytku parkování v širším okolí i konkrétně v
prostoru Davídkovy zásadní problém.

Autobusová zastávka je kvůli nutnosti zachovat volný stávající výjezd z domu č. 1068/69 přesunuta až
severně od tohoto výjezdu. Nájezdový klín je řešen stavebně v rámci úprav jihozápadního nároží křížení
Davídkova x Na Slovance, výjezdový klín není řešen stavebně a k výjezdu slouží volný prostoru v místě
vjezdu. Nástupní hrana je navržena pro 1x kloubový bus délky 18 m. Samotná nástupní hrana a prostor
zastávky jsou ponechány bez stavebních úprav. Je posunut označník a doplněno barevné označení hrany a
nalepovací signální pás k označníku. Výhledově se však předpokládá realizace stavební úpravy nástupní
hrany zastávky a povrchů zastávky.

Stávající dopravní značení pro cyklisty v podobě cyklopiktokoridoru je navrženo zčásti k ponechání,
nicméně v místech zúžení v prostoru vysazených chodníkových ploch je přerušeno. Řešení pro cyklisty v
tomto úseku je v současné době přerušované a smysluplnou ochranu neposkytuje ani ve stávající podobě,
odstranění  několika  piktogramů  není  proto  zásadní  negativní  zásah.  K  dalšímu  prověření  je  nicméně
doporučena možnost vedení cyklistů po východním chodníku s minimálním pohybem chodců a jen s velmi
málo  vstupy  a  vjezdy.  Otázka  vedení  cyklistů  by  měla  být  řešena  také  v  souvislosti  s  očekávatelným
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výhledovým doplněním chodníku na východní straně Davídkovy v úseku mezi ulicemi Na Slovance a Pod
Vodárenskou věží.

Z hlediska dopravních režimů je navržena úprava zóny 30 zahrnující okolí ZŠ Na Slovance mezi ulicemi
Davídkova a Střelničná. Nově je navrženo doplnění zákazu průjezdu touto lokalitou, u nějž se sice nedá
očekávat  stoprocentní  dodržování,  nicméně  může  vést  samo  o  sobě  alespoň  k  částečnému  zlepšení
situace,  a především omezí  průjezd lokalitou u vozidel  řídících  se navigacemi  respektujícími  tento typ
omezení průjezdu. Ve vymezení zóny 30 pomocí SDZ je tedy třeba ke stávajícím symbolům značek "B20a
Nejvyšší dovolená rychlost" a "B29 Zákaz stání" doplnit značku "B32 Jiný zákaz (PRŮJEZD ZAKÁZÁN)" a s
ohledem na nově navržené příčné prahy v lokalitě také "IP2 Zpomalovací práh". Ve vymezení zón 30 na
západ od Davídkovy nejsou navrženy žádné změny, nicméně je doporučeno výhledově upravit vyznačení
zóny 30 obdobným způsobem.

Navržené  řešení  ovlivňuje  jediné  dva  vjezdy  (a  současně  2  ze  4  výjezdů)  do  území  kolem  ZŠ  Na
Slovance z ulice Davídkova. Současně ovlivňuje 2 ze čtyř vjezdů/výjezdů z ulice Davídkova na západ od
této ulice.

V  obou  křižovatkách  jsou  všechny  kombinace  směrů  navrženy  tak  aby  oblouky  a  šířky  profilů
komunikací  vedle  běžných  osobních  vozidel  a  dodávek  vyhovovaly  také  pravidelnému  průjezdu
třínápravových vozidel svozu odpadu.

V křižovatce Davídkova x Pod Vodárenskou věží jsou oblouky navrženy tak, aby byl včetně zachování
minimálně bezpečnostních odstupů 0,25m zajištěn v obou směrech průjezd zájezdových autobusů o délce
až 15 m. Ty tak z této křižovatky budou zajíždět do území na západě k Hotelu Mazanka i do předprostoru
školy. Dále ve směru ke škole je pak prověřen průjezd stávajícím uspořádáním ulice Společná. Stávající
křižovatky na této trase vyhovují  pro průjezd autobusu 13,7m se zachováním bezpečnostních odstupů
0,25m (s mírným přesahem bezpečnostního odstupu nad zelený pás v JV nároží křižovatky Na Slovance x
Společná).  Křižovatka  Pod  Vodárenskou  věží  x  Společná  pak  vyhovuje  i  průjezdu  autobusu  15  m  se
zachováním bezpečnostního odstupu 0,25m,  křižovatka Společná x Na Slovance pak fyzicky  umožňuje
průjezd autobusu bez najetí kol do přidruženého prostoru, nicméně s přesahy karoserie. Vzhledem k málo
častému průjezdu autobusů (a zřejmě jen málokdy autobusů 15 m) a současně charakteru zklidněné zóny
30 je navrženo ponechání stavu, který umožňuje průjezd s tímto omezením, bez úprav.

 3.1.4.  LOKALITA 5: VYSOČANSKÁ – U ZAST. TŘEBENICKÁ (VIZ PŘÍL. C05)
Návrh  řeší  stávající  hlavní  problém  lokality  spočívající  v  najíždění  vozidel  z  parkoviště  před

supermarketem na přechod přes ulici Vysočanská a v době, kdy svítí zelená a přecházejí chodci.

Je navržen posun celé zastávky autobusu tak, aby byl nájezdový klín realizován samostatně místo
stávajícího najíždění v prostoru připojení výjezdu z parkoviště s přechodem napojeným nově v obruby
levého jízdního pruhu, nikoli v úrovni obruby nástupní hrany. Délka přechodu mezi obrubami se tak sníží
ze 3 na 2 jízdní pruhy a současně dojde ke zlepšení rozhledových poměrů a celkové přehlednosti prostoru.

Tato úprava si vyžádá posun celé zastávky autobusu cca o 20 m na západ, který je možné vyřešit v
koordinaci  se zjevně nutnou celkovou rekonstrukcí  zastávky. Vedle úpravy polohy nájezdových klínů a
obnovy  stávajících  povrchů  je  navrženo  doplnění  chybějících  prvků  pro  nevidomé  a  zastávkového
přístřešku a úprava výšky a technického řešení zastávkové hrany. Nová nástupní hrana je navržena o délce
34 m, tedy pro současné zastavení 1x autobusu 12 m a 1x autobusu 18 m s ponechanou rezervou, řešení
hrany je navrženo s využitím Kasselského obrubníku s výškou nástupní hrany 0,20m.

Je navrženo nároží s kontinuálním stavebně řešeným obloukem o poloměru 9 m (zajištění průjezdu
vozidel s návěsem), který umožní i zkrácení přechodu přes výjezd z parkoviště supermarketu. Tato úprava
si nicméně vyžádá posun uliční vpusti do nové polohy.

Je navrženo ponechání SSZ stávajícího přechodu ve stávající poloze a ve stávajícím programování s
předpokladem výhledového posunu sloupu do odpovídající pozice vůči začátku přechodu v rámci obnovy
SSZ.
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Výhledovým  doplňkovým  řešením  vyžadujícím  prověření  propustnosti  křižovatky  Střelničná  x
Vysočanská  x  Ďáblická  jako  celku  je  vybudování  druhého  přechodu  v  čele  zastávky  fungujícího  v
synchronizaci  se  stávajícím  SSZ.  Tento  přechod  by  primárně  sloužil  lidem  dnes  přecházejícím  mimo
stávající  přechod  a  současně  by  umožnil  překonávat  komunikaci  dětem  na  cestě  do  školy  na
přehlednějším a bezpečnějším místě, než je vždy nutně nepřehledný přechod navazující  na křižovatku.
Tyto  výhledové  úpravy  je  nicméně  nutné  koordinovat  především  se  záměry  zástavby  ve  středovém
zeleném pásu a s výstupy zpracovávané ÚS Ďáblice.

 3.2. PARKOVÁNÍ KOL A KOLOBĚŽEK
Na základě poptávky ze strany školy, rodičů i dětí je řešen návrh uzamykatelného přístřešku pro jízdní
kola. Základní inspirací pro návrh je především relativně nedávno realizovaný přístřešek u nedaleké ZŠ
Burešova, s nímž jsou výborné zkušenosti. Situace u ZŠ na Slovance je nicméně mírně odlišná, proto návrh
pracuje s odlišnými parametry. Cílem návrhu v rámci BCŠ není přesné podrobné navržení přístřešku, spíše
souhrn zákaldních požadavků na přístřešek pro účely podrobného prověření.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO PŘÍSTŘEŠEK NA KOLOBĚŽKY A JÍZDNÍ KOLA

 Oddělení  vstupů  prvního  a  druhého  stupně  nabízí  možnost  realizovat  dva  menší  oddělené
přístřešky.

 -Celková plocha jednotlivého přístřešku by neměla přesáhnout 45m2 (dle běžných parametrů pro
jednodušší proces TSK – v případě možnosti větší plochy vhodné realizovat přístřešek větší).

 Přístřešek  je  možné  realizovat  jako  výstup  jednotlivého  návrhu  nebo  (v  případě  ekonomické
smysluplnosti)  využít  některou  z  částečně  typizovaných  variant  nabízených  některými
zahraničními producenty. V každém případě by měl návrh zohledňovat kontext místa a být řešen i
po  estetické  stránce,  ne  pouze  jako  utilitárně  nejvhodnější  varianta  nezohledňující  barvy,
materiály,  typy jednotlivých prvků, řešení dlažeb atp. Jako vhodné se jeví  pojmout návrh jako
komplexní architektonické řešení s případnou vyhlídkou typizování a využití i u dalších škol.

 Materálové  řešení  preferované  umožňující  alespoň  částečnou  sociální  kontrolu  dění  uvnitř  –
prevence krádeží kol i případné šikany atp.

 Součástí návrhu musí být i podrobné prověření výškového řešení a řešení napojení na stávající
plochy, obruby, doplnění povrchů a podobně (viz problematické součásti řešení u ZŠ Burešova).

 Vstupy do přístřešků by měly být realizovány co nejblíže vstupům do ZŠ.  Současně je vhodné
zajistit odstup vstupu od prostoru využívaného k průchodu.

 Vzhledem  k  jasné  převaze  poptávky  po  parkování  koloběžek  a  praktické  zkušenosti  ze  ZŠ
Burešova navrhnout cca ¾ kapacity pro parkování koloběžek a ¼ pro parkování jízdních kol. Pro
ukládání malých koloběžek využít přímo k tomu navržené stojany umožňující bezpečné zamknutí
koloběžky – ideálně typ „kleště“ využitelný s běžným zámečkem.

 Nenavrhovat řešení ukládání kol zavěšením či ve více provních nad sebou – v případě hromadné
manipulace více dětí koly najednou komplikované.

 Velká část jízdních kol bude menších než kola pro dospělé – je tedy možné držet se na minimu
běžných parametrů (délky kol atp.), případně u části stojanů na kola jít i pod ně.

 Podlaha uvnitř řešená jako zpevněná – nejvhodněji dlážděná.
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 Vstupní  dveře:  Navrhnout  ideálně  alespoň  dvoje  dveře  pro  zjednodušení  průchodu.  Situovat
dveře tak, aby bylo možné zajistit nad nimi kamerový či přímo vizuální dohled z vrátnice školy.
Dveře otvíravé ven, využití mechanického zavírače dveří. Vstup optimálně pomocí stejného čipu
využívaného na obědy atp. (viz řešení ZŠ Burešova)

 Esteticky  i  funkčně  vhodné  je  řešení  přístřešku  s  jednoduchou  zelenou  střechou  –  v  rámci
prověřování možností řešení zohlednit tuto variantu jako preferovanou.

 Jako možný postup se jeví postupná realizace přístřešků. Návrh by měl nicméně být v každém
případě  postaven  tak,  aby  bylo  možné  řešit  oba  přístřešky  obdobně  (upravitelnost  stranové
orientace dveří, spádování střechy do zeleně atp.).

VARINATY POLOHY PŘÍSTŘEŠKU

Bylo  prověřeno  několik  základních  možností  umístění  přístřešku  pro  kola  v  předprostoru  školy.
Zásadní roli při jejich vymezení mělo několik faktorů. Dále je nutné prověřit podrobněji, které dvě z těchto
poloh budou pro návrhy přístřešků nejvýhodnější. Významné faktory jsou především – blízkost ke vstupu,
stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, stávající vzdorstlé stromy, typ pozemku dle KN.

Poloha přístřešku u vstupu prvního stupně (poloha C) je v hrubých obrysech jasná – nenabízí se jiné
vhodné řešení v této lokalitě.

Poloha  přístřešku u vstupu druhého stupně (poloha  A a B)  jsou ještě k podrobnějšímu prověření
především z hlediska vztahu k blízkým stromům, reálnému stavu sítí a ne/možnosti stavby na pozemku
1813/4 (v KN jako „zahrada“).

Obrázek: Prověřované polohy přístřešku v rámci předprostoru školy.
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Obrázek: Optimální řešení stojanu pro koloběžky (zdroj: stránky prodejce)

Obrázek: Možnost řešení přístřešku se zlenou střechou (zdroj: stránky výrobce)
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Obrázky: Stav přístřešku před ZŠ Burešova – přístřešek s vyšší kapacitou než celkovou kapacitou uvažovanou pro
ZŠ Na Slovance.
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Obrázek:  Možnost  prostorového  řešení  přístřešku  se  stáními  pro  12  (dospělých)  jízdních  kol  nebo  velkých
koloběžek a 30 malých koloběžek. Celková zpevněná plocha 40,5m2.
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 4. DOKLADY

 4.1. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

 4.1.1.  PRACOVNÍ SKUPINA 28.5.2019
Zápis  BCŠ – ZŠ Na Slovance,  Praha 8 – 1.  setkání  pracovní  skupiny (předání  výsledků mapování  a

dotazníkového šetření) 28. 5. 2019

přítomni dle prezenční listiny

    • žáci představili cíle a dosavadní průběh projektu BCŠ

    • dotazníky vyplnilo 63 % dětí a 27,5 % rodičů

    • mapy odevzdalo 81 % žáků

    • upozornění – červené čáry na mapě označují, kudy by děti chtěly jezdit na kole či koloběžce, ne
skutečnou cestu

Problematická místa

   BCŠ - nebezpečná místa (počty hlasů za školu)

umístění

popis místa

hlasy =  %

1

prostor před ZŠ

197 = 40%

Prostor  před školou,  kde je silný ranní provoz,  nepřehledné dopravní  značení  a auta,  nedodržující
přednost  chodců na přechodu.  Bezpečnost  dětí ohrožují  nejen neukáznění  řidiči,  kteří  si  tudy zkracují
cestu,  ale i  rodiče našich žáků, zastavující  co nejblíže hlavnímu vchodu a blokující  výhled chodcům na
přechodu ke škole.

2

přechod Davídkova 

135 = 28%

Křižovatka Davídkova - ulice Na Slovance,  kde je velmi nebezpečná nepřehledná dopravní situace,
auta jezdí velmi rychle a nedávají dětem přednost na přechodu pro chodce, výhled chodcům zde navíc
velmi omezuje neudržovaná vzrostlá zeleň.

3

podchod Střelničná

91 = 19%

Podchod  Střelničná,  kde  se  dětí  necítí  bezpečně  kvůli  bezdomovcům,  odpadkům  a  tmě.  Jiná
alternativa, jak bezpečně přejít na druhou stranu v tomto místě přitom neexistuje.

4
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podchod Liberecká

55 = 11%

Podchod  Liberecká,  kde  se  děti  necítí  bezpečně  kvůli  bezdomovcům,  odpadkům  a  tmě.  Jiná
alternativa, jak bezpečně přejít na druhou stranu v tomto místě, přitom neexistuje.

5

křižovatka u Kauflandu

49 = 10%

Křižovatka u Kauflandu, kde je velmi silný provoz a řada nesesynchronizovaných semaforů a kde řidiči
často porušují  dopravní předpisy - děti se tu proto necítí bezpečně i přesto, že jsou zde přechody pro
chodce.

6

cesta do Kauflandu

15 = 3%

Cesta  pro  pěší  od  školy  ke  Kauflandu,  kterou  se  děti  (i  dospělí)  bojí  používat  kvůli  naprosté
opuštěnosti, neudržovanosti, zvýšenému výskytu hlodavců a podezřelých živlů.

7

další přechod Davídkova

14 = 3%

Křižovatka Davídkova - ulice Pod Vodárenskou věží, kde je nepřehledná dopravní situace, auta jezdí
velmi  rychle  a  nedávají  dětem  přednost  na  přechodu  pro  chodce.  Výhled  zde  navíc  velmi  omezuje
přerostlá neudržovaná zeleň.

8

vedlejší ulice u školy

12 = 2%

Ulice Na Slovance a křížení s ulicí Na Dílcích, kde auta nedodržují předepsanou rychlost a nedávají
přednost dětem, které potřebují přejít silnici ke škole. K nepřehlednosti místa přispívají vzrostlé keře a
neudržovaná vzrostlá tráva.

    •  viz výsledky mapování, které jsou, které jsou součástí zápisu

    •  místo č. 4 – podchod Liberecká – patří údajně Praze 8 a Praze 9 – je potřeba řešit v širších
souvislostech (i se zelení, neupravovanou, pastvinami s koňmi, bez osvětlení, bezdomovci); na toto území
navazuje  i  cesta  ke  Kauflandu,  která  by  byla  skvělá  (bez  nutnosti  překonání  komunikací),  ale  je
neupravená, opuštěná, bez osvětlení, bezdomovci (místo č. 6)

    •  místo č. 8 – chybí přechody, auta jezdí rychle, nepouští děti

Místa pro další zpracování v dopravní studii:

    • místo č. 1 a 8 – prostor před školou

    • místo č. 2 a 7 – přechod Davídkova

    • místo č. 5 křižovatka u Kauflandu

Úpravy jiného druhu:

    • místo č. 3 a 4 – podchody Střelničná a Liberecká

    • místo č. 6 – cesta od Kauflandu

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

                            

A01 _ 28 / 32



Bezpečné cesty do školy ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8 11/2019

    • je třeba navrhnout krajinářské úpravy těchto míst, instalovat osvětlení, dozor policie v ranních a
odpoledních hodinách

    • možnosti zjistí p. Tatranský a pí. Kroužilová

Parkování kol a koloběžek:

    •  umístění  stojanů v areálu školy není  možné (hřiště,  herní prvky, místo pro parkování  cca 14
učitelů)

    • díky nové jídelně nelze parkovat kola a koloběžky na místě, které k tomu sloužilo

    • zeleň před školou – jediná přístupová cesta do atria

    • škola není pojištěná proti ztrátám kol a koloběžek (jsou pojištěni u Hasičské pojišťovny)

    • projektant si projde okolí školy a navrhne, kde a jakou podobu bude mít parkování pro kola a
koloběžky

    • pan Tatranský zjistí, kolik by stálo připojištění školy proti krádeži kol a koloběžek

 Monitoring

    • ráno 7:30 – 8:15

    • odpoledne 13 – 14:30 h

    • bude zajišťovat 6. C (25 dětí, ke každé skupině bude potřeba dozor, tj. 4 – 5 učitelů)

    • bylo by dobré v týdnu po 10. 6.

    •  škola navrhne termín 

    • nejvhodnější je úterý až čtvrtek

 4.1.2.  PRACOVNÍ SKUPINA 15.10.2019
Přítomni dle prezenční listiny

Součástí zápisu jsou návrhové situace

    I. Představení výsledků dopravního průzkumu, který před školou proběhl dne 12. 6. 2019

Na základě průzkumy byly identifikovány 2 hlavní problémy:

    1. nepřehledná situace přímo před školou způsobená ranním chaotickým vysazováním dětí,

    2. velký podíl tranzitní dopravy – objíždění ucpané křižovatky Střelničná x Davídkova.

Další problémy: 

    • absence přímých pěších vazeb (Na Dílcích, Davídkova, Střelničná/Vysočanská u MHD Třebenická)

    • nebezpečné přecházení přes dopravně zatížené komunikace (Davídkova, Střelničná)

    II. Představení návrhů dopravní studie

        1. ŠTĚPNIČNÁ x NA SLOVANCE

    • zjednosměrnění úseku ulic Na Slovance a Štěpničná (v zatáčce u školy) 
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            ▪ snaha o eliminaci tranzitní dopravy 

            ▪ umožní podélné stání pro dopravní obsluhu školy

    • uzavření ulice Na Slovance přímo před školou a zřízení pěší zóny mezi parkem a předprostorem
školy

    • nestavební úpravy umožňující relativně rychlou realizaci

    • možnost využití volné plochy zneprůjezdněné vozovky k výtvarnému ztvárnění

PŘIPOMÍNKY PS:

            ▪ zjednosměrnění úseku zakládá riziko, že tranzitní doprava se přesune více do vilové čtvrti v
ještě větší míře, než je tomu dnes – je potřeba prověřit a navrhnout změnu dopravního režimu v celé
oblasti, není součástí BCŠ

            ▪ zrušit  navržená parkovací stání u východní hrany pěší  zóny – nadbytečná,  znemožňují
případný průjezd autobusu pro obsluhu školy, vyhrazená stání možno vyznačit na západním okraji pěší
zóny 

            ▪ k pěší zóně přidat oblouk u západního okraje

            ▪ umožnit vjezd zásobovacích vozidel a vozidel IZS až ke škole – narovnání stávajícího stavu
pravidelného nelegálního zásobování, využití sklopených obrubníků na vjezdu, jako základní vhodné řešení
se jeví sklopný uzamykatelný sloupek

            ▪ legalizace příjezdu cyklistů po chodníku podél středového parku

        2. NA SLOVANCE x NA DÍLCÍCH

    • nové místo pro přecházení při severní hraně ulice

    •  jižní  chodník  není  v majetku MČ – komplikuje/znemožňuje  rozsáhlejší  zásahy  do křižovatky,
výhledově je potřeba usilovat o výkup a zajistit bezpečnou cestu vzhledem k parkování před garážemi 

PŘIPOMÍNKY PS:

            ▪ místo místa pro přecházení bez zvýšení přechod na zvýšeném prahu

        3. NA SLOVANCE x DAVÍDKOVA

    • jižní přechod opatřit dělícím ostrůvkem

    • nový severní přechod s dělícím ostrůvkem

    • zvýšený přechod jako vjezdové opatření do zóny 30

PŘIPOMÍNKY PS:

            ▪ lokální zúžení v důsledku vložení ostrůvků nebude umožňovat průjezd rozměrných vozidel –
doložit prověření křivkami pro kombinace obsluhy území na západ i na východ od Davídkovy a variantu
širší vozovky pro průjezd IZS

            ▪ požadavek na prověření řešení pomocí chodníkových zálivů u nástupních míst přechodů –
větší přehlednost křižovatky pro IAD, méně přidaných prvků
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            ▪ přecházení na obou ramenech Davídkovy ulice by teoreticky mohlo mít negativní vliv na
plynulost dopravy, z tohoto hlediska pak průchodnější možnost 1x přechod a 1x místo pro přecházení

            ▪ dodatečná písemná připomínka Ing. Peterky (TSK), který se z jednání omluvil: Dle mého
názoru  by  bylo  vhodnější  řešit  přechody  pro  chodce  vysazenými  chodníkovými  plochami.  Dopravní
ostrůvky  v minimálních  šířkách  neposkytují  až  takový  pocit  bezpečnosti,  dále  by  se  při  vhodném
vyprojektování nesnížila kapacita parkovacích stání a šířky jízdních pruhů by byly komfortnější i vzhledem
k vyznačení cyklopiktogramů.

            ▪ nejasná průchodnost snížení standardu cyklistických opatření v místě ostrůvku – dle koncepce
cyklodopravy  hlavní  trasa,  nicméně prakticky zatížená relativně  málo,  stávající  opatření  navíc  již  dnes
nespojité a funkčně diskutabilní

        4. POD VĚŽÍ x DAVÍDKOVA

    • severní přechod v původním stavu – nelze upravit kvůli blízkosti zastávky BUS

    • nový jižní přechod s dělícím ostrůvkem

PŘIPOMÍNKY PS:

            ▪ stávající délka severního přechodu (9,5m) problematická, ale u stavu přípustná

            ▪ prověřit rozhledy u zastávky (také stav), prověřit i možnost posunutí zastávky

            ▪ požadavek na prověření řešení pomocí chodníkových zálivů u nástupních míst přechodů, viz
místo č. 3

            ▪ požadavek na prověření řešení pomocí SSZ přes 1 rameno křižovatky (atypické řešení – viz.
Křížení ul. Terronská x Náměstí Interbrigády na P6 u ZŠ a MŠ Antonína Čermáka), nicméně nejasný dopad
na plynulost dopravy v Davídkově, finančně relativně náročné řešení

        5. VYSOČANSKÁ U MHD TŘEBENICKÁ

    • rekonstrukce a přesunutí zastávky

    • zkrácení kolizního přechodu u výjezdu z parkoviště Kauflandu, kvůli stávající kanalizaci a světelné
signalizaci kombinace stavebního řešení a vodorovného značení (levnější varianta)

    • doporučení ke zvážení výhledové možnosti nového přechodu v místě velmi častého přecházení –
nutno řešit v koordinaci s celou křižovatkou Střelničná x Vysočasnká x Ďáblická

PŘIPOMÍNKY PS:

            ▪ udělat i variantu ideálního stavebního řešení bez ohledu na stávající vpusť

            ▪ projednat s ROPID (požadavky a reálnost posunu zastávky) a PKD MHMP (zásah do SSZ – z
hlediska plynulosti IAD možná výhodná úprava signalizačního plánu)

    III. PODCHODY STŘELNIČNÁ A LIBERECKÁ, ZELEŇ

        1. Stav prověřuje pí Kroužilová (MČ P8) a p. Vorel (TSK) – je možno zajistit novou výmalbu,
případně ve spolupráci se školou i výzdobu, zjištění stavu přisvětlení

        2. P. Špičák (IPR) podchod pod Libereckou je možno zařadit jako pilotní do projektu revitalizace
podchodů; podchod pod Střelničnou by doporučoval nahradit úrovňovým přechodem
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        3. Zeleň přislíbila udržovat MČ, již v červnu 2019, stav nezměněn – kontakt předán paní ředitelce

    IV. ÚSCHOVNA KOL

        1. vytipována 2 místa před školou, zatím společný přístřešek pro 1. i 2. stupeň, doporučená
kapacita 20 jízdních kol a 36 koloběžek; výhledově samostatný přístřešek pro 1. stupeň

        2. doporučeno instalovat stojany přizpůsobené koloběžkám

        3.  vzorové řešení  ZŠ Burešova (https://www.prazskematky.cz/aktuality/kola-a-kolobezky-ve-
skole-jde-to/)

        4. je potřeba aby MČ zažádala na TSK – p. Zadražil Petr.Zadrazil@tsk-praha.cz, nebo pře MHMP
Oddělení rozvoje dopravy Bc. Dominika Marešová, dominika.maresova@praha.eu

    V. ZÁVĚR

        1. Návrhové situace budou po zapracování připomínek individuálně projednány s PČR a MČ
odborem dopravy.

        2.  Členové pracovní  skupiny budou vyzváni  k napsání  závazného stanoviska  k předloženým
návrhům, stanoviska se stanou součástí studie.

        3. Dopravní studii se zapracovanými připomínkami předá škola MČ do konce listopadu.

        4. Nestavební opatření (uzavírka před školou) MČ projedná a ve schválené podobě zrealizuje,
výhledově 1. pol. r. 2020. 

        5. O odsouhlasená stavební opatření MČ zažádá na MHMP pracovní skupina BESIP do konce
února 2020, žádost je třeba zaslat Ing. Havelkovi; předpokládaná realizace v horizontu 2-3 let.

        6. Mimo rámec BCŠ je doporučeno zpracovat studii celkového řešení dopravy v oblasti „Na
Slovance“ s cílem zamezit průjezdu touto rezidenční lokalitou.

Zapsala B. Klimešová
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B01

ANALÝZY
PŘED ŠKOLOU

POPIS STAVU
Typickým problémem pro předprostor školy v podobném kontextu je

nárazový ranní průjezd desítek vozidel rodičů zastavujících v předprostoru ZŠ
(cca 75 vozidel) i v předprostoru MŠ (nesčítáno, zde ale zásadní problém
zacloňování rozhledu před přechodem). V době příjezdu do školy se jedná
prakticky o jediná vozidla projíždějící úsekem komunikace před školou. Menší
část vozidel se následně otáčí kolem "točny" v křížení ul. Na Slovance a
Bedřichovská a před školou tak projíždí dvakrát, vetšina ostatních vozidel pak
pokračuje do ulice Bedřichovská, kde opět kříží pěší trasy přicházejících dětí.

Specifickým lokálním problémem je průjezd velkého množství automobilů
(cca 1000 až 2000 vozidel / 24 hod.) vyhýbajících se křižovatce Davídkova x
Střelničná se SSZ a kolonám v ulici Davídkova průjezdem obytným územím -
konkrétně ulicemi Štěpničná a Na Slovance. Tento nepodchycený tranzit spolu s
vozidly rodičů zavážejících děti do školy představuje v ranní špičce naprostou
většinu provozu v křižovatce.

V předprostoru školy nicméně nedošlo v období pokrytém statistikami PČR k
žádné nehodě s účastí chodce. Svůj podíl na tom zjevně mají značné obavy
mnha rodičů, kteří své děti do školy vodí či s nimi jezdí do školy autem. I mezi
samotnými rodiči existuje pptávka po vyřešení nepřehledné situace a tranzitu
skrz území.

Problematické je dále parkování v okolí "točny" - parkující vozidla zde
zhoršují rozhledové podmínky a některá z vozidel komplikují také nacouvávání
vozidel svozu odpadu do slepého konce ulcie Bedřichovská.

Problematická je v součanosti také podoba zásobování školy, které se s
výjimkou zásobování školní jídelny odehrává převážně předním vchodem.
Dohodou mezi školou a dodavateli je neformálně povoleno najíždění na
chodník před školou a stání na něm. Tento způsob zásobování však není
formálně ošetřen a občasně je postihován ze strany strážníků MP.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL, ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 12.6.2019, 7:30-8:15 (tzn. špička 45min., nepřepočítáváno); POČASÍ: CCA 23°C, JASNO

legenda
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Počty vždy pro sčítanou špičku 7:30-8:15, hodinové zásadně zavádějící.
(Přepočet na špičkovou hodinu: koeficient 1,33.)
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pfann.david@gmail.com

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy
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záměr

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
příloha

ANALÝZY - LOKALITA 2
stupeň dokumentace
studie

datum
11/2019

měřítko
1:500

formát
A3

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

č. přílohy

B02

ANALÝZY
KŘIŽOVATKA U MŠ

POPIS STAVU
Zásadním problémem lokality je stejně jako u předprostoru školy průjezd

dopravy vyhýbající se křižovatce Davídkova x Střelničná (ve směru Střelničná >
Davídkova). V tomto úseku navíc relativně velké množství vozidel projíždí velmi
rychle a současně. Při pozorování navíc prakticky žádné z vozidel nerespektuje
přednost zprava z ul. Na Dílcích. Řidiči z ulice Na Dílcích nicméně již s
nerespektováním pravidel počítají a  vozidlům přijíždějícím zleva dávají většinou
přednost. Vozidla, která mají dle zákona přednost, občas na tuto přednsot
spoléhají a vznikají tak velmi často při vysokých rychlostech projíždějících
vozidel už relativně nebezpečné situace. Ve statistikách PČR nicméně v této ulici
není za sledované období zaznamenána žádná nehoda.

Druhým problémem v tomto místě je občasný výjezd kolmo parkujících
vozidel parkujících na chodníku na soukromém pozemku v okamžiku, kdy za
auty prochází menší dítě. Součátí soukromého pozemku je nicméně jak plocha
pro parkování, tak i navazující pruh sloužící v praxi jako samotný veřejný
chodník. Část pozemku za objektem využívaná jako zahrada je naopak součástí
veřejného pozemku ulice Na Slovance.

U vozidel přijíždějících od Davídkovy se ráno jedná podle chování v prostoru
před školou cca ze dvou třetin o vozidla rodičů zavážejících děti.

V souvislosti s fungováním ul. Na Slovance je třeba zmínit, že se prakticky v
celé její délce jedná o komunikaci s obousměrným provozem  v jednom jízdním
pruhu (volná šířka v místě prkování pouze cca 4m. Malý počet parkujících
vozidel a převaha vozidel v jednom směru však způsobují značnou plynulost
pohybu projíždějících vozidel i v takto úzkém profilu.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL, ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 12.6.2019, 7:30-8:15 (tzn. špička 45min., nepřepočítáváno); POČASÍ: CCA 23°C, JASNO
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Počty vždy pro sčítanou špičku 7:30-8:15, hodinové zásadně zavádějící.
(Přepočet na špičkovou hodinu: koeficient 1,33.)
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
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ANALÝZY - LOKALITA 3
stupeň dokumentace
studie

datum
11/2019

měřítko
1:500

formát
A3

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

č. přílohy

B03

ANALÝZY
KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE

POPIS STAVU
Ulice Davídkova je komunikace značně zatížená jak dopravou osobních

automobilů, tak pohybem autobusů MHD a nákladních vozidel. Ulice není
zařazena ve sledované síti TSK, nicméně srovnáním se sousedními sledovanými
úseky a extrapolací hodnot sečtených v ranní špičce je možné dovodit denní
intenzity mezi 10-15000 vozidly. V tomto kontextu je v křížení s ul. Na Slovance
řešen jeden přechod mezi oběma obrubami - bez vysazené chodníkové plochy v
nároží či ostrůvku. Ulici v tomto místě přechází ráno minimum lidí, což zřejmě
souvisí i s tím, že podle průzkumu mezi rodiči je snaha vyhnout se přecházení
Davídkovy jednou z motivací vození dětí do školy autem a dokonce je i
důvodem snahy o přednsotní získání místa v ZŠ Burešova či ZŠ U Školské
zahrady, které mohou být z některých míst srovnatelně daleko. S tím souvisí
zřejmě i to, že místo bylo  subjektivním hodnocení nebezpečnosti vyhodnoceno
jako druhé nejhorší hned po předprostoru školy.

Problém s přecházením ukazují také poměry chodců puštěných /
nepuštěných na přechodu - i přes malý vzorek ukazuje poměr 3/10 na
problematický přechod.

Problematické je v křižovatce i vyznačení stávajících parkovacích pásů -
zdaleka nedosahují ani běžný standard vzdálenosti od přechodu 5,0m, což se
zde doplňuje s charakterem sběrné komunikace a nevhodným řešením
samotného přechodu.

Pozitivní nicméně je zajištěné přisvícení přechodu a označení přechodu VDZ s
motivem značky A12 "Děti" na obou stranách přechodu.

Na severním rameni křižovatky dochází k občasnému přecházení v místě, kde
mezi nárožími nění zajištěn na tomto rameni přechod.

V křižovatce a jejím bezprostředním okolí se odehrálo několik nehod,
nicméně ani jedna s účastí chodce.

Shromážděná data v ul. Davídkova mají nicméně nižší vypovídací hodnotu - v
ulici probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, která s sebou nese změny
dopravního režimu, značení i zvyklostí při jízdě i chůzi. Vzhledem k velmi
dlouhému trvání prací nebylo v časovém rámci projektu BCŠ možné sčítání
opakovat v období bez ovlivnění touto stavbou.
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Počty vždy pro sčítanou špičku 7:30-8:15, hodinové zásadně zavádějící.
(Přepočet na špičkovou hodinu: koeficient 1,33.)
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datum
11/2019

měřítko
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formát
A3

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

č. přílohy

B04

ANALÝZY
KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VOD. VĚŽÍ

POPIS STAVU
Ulice Davídkova je komunikace značně zatížená jak dopravou osobních

automobilů, tak pohybem autobusů MHD a nákladních vozidel. Ulice není
zařazena ve sledované síti TSK, nicméně srovnáním se sousedními sledovanými
úseky a extrapolací hodnot sečtených v ranní špičce je možné dovodit denní
intenzity mezi 10-15000 vozidly. V tomto kontextu je v křížení s ul. Na Slovance
řešen jeden přechod mezi oběma obrubami - bez vysazené chodníkové plochy v
nároží či ostrůvku. Ulici v tomto místě přechází ráno minimum lidí, což zřejmě
souvisí i s tím, že podle průzkumu mezi rodiči je snaha vyhnout se přecházení
Davídkovy jednou z motivací vození dětí do školy autem a dokonce je i
důvodem snahy o přednsotní získání místa v ZŠ Burešova či ZŠ U Školské
zahrady, které mohou být z některých míst srovnatelně daleko. S tím souvisí
zřejmě i to, že místo bylo  subjektivním hodnocení nebezpečnosti vyhodnoceno
jako druhé nejhorší hned po předprostoru školy.

Pozitivní nicméně je zajištěné přisvícení přechodu a červené zvýraznění při
příjezdu od jihu.

Na jižním rameni křižovatky dochází k občasnému přecházení v místě, kde
mezi nárožími nění zajištěn na tomto rameni přechod. Sčítání zaznamenalo v
tomto místě i přecházející dítě.

V křižovatce a jejím bezprostředním okolí se odehrálo několik nehod, z toho
dvě s účastí chodce - jedna na přechodu a druhá mimo přechod.

Překvapivě zatížený je také přechod přes ulici Pod Vodárenskou věží, kde
navíc dochází k velkému množství kontaktů s projíždějícími vozidly z a do této
ulice. Přechod svojí délkou a řešením zcela nevyhovuje, nicméně dobré
rozhledy a svažitost příjezdu zde zřejmě přispívají k respektování přecházejících
chodců ze strany řidičů.

Shromážděná data v ul. Davídkova mají nicméně nižší vypovídací hodnotu - v
ulici probíhá rozsáhlá rekonstrukce kanalizace, která s sebou nese změny
dopravního režimu, značení i zvyklostí při jízdě i chůzi. Vzhledem k velmi
dlouhému trvání prací nebylo v časovém rámci projektu BCŠ možné sčítání
opakovat v období bez ovlivnění touto stavbou.
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Počty vždy pro sčítanou špičku 7:30-8:15, hodinové zásadně zavádějící.
(Přepočet na špičkovou hodinu: koeficient 1,33.)
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datum
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měřítko
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formát
A3

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

č. přílohy

B05

ANALÝZY
VYSOČANSKÁ - U ZAST. TŘEBENICKÁ

POPIS STAVU
Lokalita se zásadně liší od ostatních řešených míst, jedná se o intenzivn ím

provozem zatíženou komunikaci s intenzitami provozu téměř 33 000 voz. /24
hod. Většina chodců k přecházení využívá přechod, nicméně 20 ze 143 chodců
(>12%) i přes nedávno instalované zábradlí v ose zeleného pásu během sčítání
využilo logické pěší vazby navazující na cesty a zastávky BUS. Na jižním
segmentu přechodu přes Střelničnou navíc dochází k opakovanému nepouštění
přecházejících chodců (během sčítání zaznamenáno nepuštění 8 ze 143 chodců,
tedy >5%). Problém vzniká především ze strany řidičů vyjíždějících z parkoviště
u Kauflandu, a to i přes kvalitně udržovanou péči o keřev přilehlém zeleném
pásu, zajišťující dostatečné rozhledy. Příčinou je v tomto místě zřejmě
především celková nepřehlednost křižovatky a charakter přechodu, který bez
fyzické ochrany přechází i přes záliv pro autobusy.

V křižovatce i na navazujících komunikacích se odehrálo ve sledovaném
období dle statistik PČR velké množství nehod bez účasti chodců. Na jižním
úseku přechodu se odehrály dvě nehody s účastí chodců, z toho jedna s
následkem smrti, na severním segmentu pak jedna nehoda. Mimo přechody v
trasách častého přecházení se pak odehrály celkem tři nehody s účastí chodců.

Většina chodců v lokalitě jsou dospělí, sčítání zaznamenalo mezi 163 chodci
pouze 3 děti. Současně se však jedná o jediné místo, kde je pro děti ze západní
výspy Střížkova překonat Střelničnou cestou do školy. Malý počet
zaznamenaných dětí spolu se stížnostmi rodičů na nebezpečnost přecházení v
tomto místě ukazuje, že děti zřejmě i na jednu zastávku raději využívají tramvaj,
případně je rodiče do školy raději odváží autem, než aby na nebezpečném místě
přecházely.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL, ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ: 12.6.2019, 7:30-8:15 (tzn. špička 45min., nepřepočítáváno); POČASÍ: CCA 23°C, JASNO

legenda



7 / 1 / 1

7 / 3 / 7

11 / 0 / 4

12 / 7 / 8

8 / 0 / 2
8 / 1 / 1

6 / 2 / 3

11 / 4 / 4
13 / 7 / 10

13 / 11 / 12

9 / 1 / 1

6 / 1 / 1
6 / 0 / 0

4 / 5 / 5

5 / 6 / 5

8 / 2 / 4

35 / 7 / 4

4 / 2 / 2

3 / 2 / 3

12 / 11 / 14

6 / 5 / 7

29 / 18 / 28

8 / 5 / 8

2 / 2 / 1

10 / 5 / 5

24 / 10 / 13
2 / 0 / 0

7 / 2 / 0

8 / 2 / 1

6 / 2 / 0
7 / 3 / 2

10 / 5 / 6

0/0/0 - stavba

8 / 0 / 1

7 / 5 / 3
0 / 4 / 1

0 / 0 / 4

0 / 1 / 1
0 / 2 / 1

0 / 0 / 1

14 / 12 / 15

11 / 8 / 13

5 / 4 / 4
Zóna 30
(obousměrný / jednosměrný provoz)

bez režimu = 50 km/h
(obousměrný / jednosměrný provoz)

Obytná zóna
(jednosměrný provoz)

parkování automobilů
(legální normová kapacita / poledne / noc)X / X / X

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 ŠKOL
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
příloha

ANALÝZY - PARKOVÁNÍ A REŽIMY
stupeň dokumentace
studie

datum
11/2019

měřítko
1:2000

formát
A3

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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č. přílohy

B06

ANALÝZY
BILANCE PARKOVÁNÍ A DOPRAVNÍ REŽIMY

POPIS STAVU
Území je specifické zásadním nadbytkem parkovacích stání. Sčítání parkování

v území mezi ulicemi Střelničná, Davídkova a Pod Vodárenskou věží (bez těchto
ulic) zaznamenalo celkem 327 parkovacích stání (vyznačených stání na
veřejných pozemcích, kapacity odvozeny dle normových hodnot), maximální
obsazenost přitom činila pouze 196 vozidel (v noci). V území jsou však místa
obsazena dosti nerovnoměrně - sousedí zde spolu např. ulice Na Malém klínu,
kde v noci byly využity pouze 3 stání z 28 a ulice Za Vodárnou, kde na 14
vyznačených stání stálo 15 vozidel. I v málo obsazených ulicích je pak relativně
běžné ignorování existujícího VDZ a parkování co nejblíže vlastnímu domu.

Nejextrémnějším případem nevyváženosti využití parkovacích stání je ul
Bedřichovská - obyvatelé 4 bodových domů zde v noci vyt+žují přilehlá místa na
110% (66 vozidel na 60 stáních) a současně v bezprostřední blízkosti
ponechávají prakticky zcela volný parkovací pás o kapacitě 35 stání (max
obsazenost 7 stání po poledni). Vzhledem ke stejnému režimu (fialová ZPS) jde
zjevně o snahu mít auto co nejblíž svému domu, ale zřejmě také o problém s
obavami z parkování mimo dohled na odlehlém parkovišti bez sociální konstroly
krytém stromy a s nepohodlím daným absencí cest přes trávník s lesíkem
oddělujícím parkovací pás od přístupu k obytným domům. Přeparkovanost v ul.
Bedřichovská je přitom evidentně problematická z hlediska zhoršování rozhledů
při přecházení přes tuto ulici a jde i o jedno z témat stížností rodičů dětí.

Odděleně je možno hodnotit situaci v ulici Davídkova - ve sčítaném úseku se
nacházelo v době sčítání 25 stání (právě zde probíhala stavba mírně snižující
celkový počet stání), maximální vytížení shodné po poledni i v noci bylo 10
vozidel, tzn. 40%.

S výjimkou ulice Bedřichovská, úseku ul. Na Štěpnici, úseku ul. Na Malém
klínu a směrově rozdělené ul. Na Dílcích jsou ulice v území obousměrné.

Z hlediska dopravních režimů je celé obytné území zahrnuto v rámci Zóny 30,
ulcie Davídkova a Střelničná jsou pak sběrné komunikace bez specificky
stanoveného režimu s rychlostí 50km/h. Na jihu navazují ulice Lhotákova a
Rakousova řešené jako jednosměrné obytné zóny.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL, ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
SČÍTÁNÍ PARKOVÁNÍ: pondělí 17.6.2019, 13:00-13:45 / 22:05-22:35; POČASÍ: CCA 27°C / 20°C, JASNO
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VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ NA STÁVAJÍCÍM POVRCHU

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY UZAVŘENÉHO PROSTORU - PONECHÁNÍ
VÝKLOPNÉHO SLOUPKU PRO PRŮJEZD AUTOBUSU/ZÁSOBOVÁNÍ

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY UZAVŘENÉHO
PROSTORU - PONECHÁNÍ VÝKLOPNÉHO SLOUPKU

PRO PRŮJEZD AUTOBUSU/ZÁSOBOVÁNÍ

PONECHÁNÍ ZJEDNOSMĚRNĚNÉHO "OBRATIŠTĚ"
PRO VÝJEZD OSOBNÍCH VOZIDEL

PONECHÁNÍ SYSTÉMU OBSLUHY KONCOVÉHO ÚSEKU
SVOZEM ODPADU PROSTŘEDNICTVÍM NACOUVÁVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ -
ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU ROZMĚRNĚJŠÍCH VOZIDEL

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ -
ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU ROZMĚRNĚJŠÍCH VOZIDEL

NESTAVEBNÍ ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU

ÚPRAVA PROSTORU - MOŽNOST
BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ PROSTORU
CHODNÍKU A VOZOVKY V PĚŠÍ ZÓNĚ

ZOBOUSMĚRNĚNÍ PRŮJEZDU V ČÁSTI ULICE V ŠÍŘCE <5,0m - MOŽNOST
VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO USPOŘÁDÁNÍ PARKOVÁNÍ PRO OBOUSMĚRNÝ
PROVOZ JEDNORPUHOVÉ KOMUNIKACI S VÝHYBNAMI TÉMĚŘ BEZ
NUTNOSTI ÚPRAV ORGANIZACE PARKOVÁNÍ V ULICI. JE NAVRŽENO POUZE
ODSTRANĚNÍ DVOU STÁNÍ V OBLOUKU PŘED PŘIPOJENÍM UL.
BEDŘICHOVSKÁ NA UL.ŠTĚPNIČNÁ.

STÁVAJÍCÍ SKLOPENÉ OBRUBNÍKY - VYUŽITELNÉ
PRO NÁJEZD ZÁSOBOVÁNÍ A JÍZDNÍCH KOL

STÁVAJÍCÍ SKLOPENÉ OBRUBNÍKY - VYUŽITELNÉ
PRO NÁJEZD ZÁSOBOVÁNÍ A JÍZDNÍCH KOL

NOVÉ UMÍSTĚNÍ PŘESUNUTÝCH VYHRAZENÝCH STÁNÍ
- 1x STÁNÍ PRO INVALIDY, 3x STÁNÍ PRO ZŠ

UZAVŘENÍ PRŮJEZDU V ÚSEKU ULICE PŘED
ŠKOLOU - PONECHÁNÍ MOŽNOSTI PRŮJEZDU
A ZASTAVENÍ AUTOBUSU PRO ÚČELY ŠKOLY -
SKLOPNÉ SLOUPKY NA VJEZDU A NA VÝJEZDU

PONECHÁNÍ OBOUSMĚRNÉHO PRŮJEZDU V ULICÍCH NA
SLOVANCE A ŠTĚPNIČNÁ VYUŽÍVANÉHO TRANZITEM PRO

OBJÍŽDĚNÍ SSZ NA KŘIŽOVATCE STŘELNIČNÁ A DAVÍDKOVA
- DOPORUČENA K PROVĚŘENÍ MOŽNOST

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ZAMEZUJÍCÍ PRŮJEZDU VE SMĚRU
ŠTĚPNIČNÁ > NA SLOVANCE, NUTNÁ KOORDINACE S

ÚPRAVAMI VE ZBYTKU ÚZEMÍ A PODROBNÉ PROJEDNÁNÍ S
OBYVATELI OBLASTI. V PŘÍPADĚ NEKOORDINOVANÉHO

UZAVŘENÍ OBAVA Z PŘEVEDENÍ VĚTŠÍ ČÁSTI PRŮJEZDU DO
REZIDENČNÍ OBLASTI - ULICEMI NA MALÉM KLÍNU NA

DÍLCÍCH ATP.

LOKÁLNÍ ZÚŽENÍ V PARAMETRECH PŘÍPUSTNÝCH V ZÓNĚ 30
PODOBNÝCH PARAMETRŮM NAVAZUJÍCÍHO ÚSEKU ULICE NA

SLOVANCE  - NAVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V KONTAKTU
SE VSTUPEM KE ŠKOLE, OMEZENÍ PARKOVÁNÍ VE ZÚŽENÉM

MÍSTĚ PŘÍMO PŘED PŘECHODEM

NOVÝ PŘECHOD NA ZVÝŠENÉM
PRAHU, LOKÁLNÍ ZÚŽENÍ DO
JEDNOPRUHOVÉHO PROVOZU
NA OBOUSMĚRNÉ
KOMUNIKACI, PŘÍPRAVA NA
MOŽNOST VÝHLEDOVÉHO
ZJEDNOSMĚRNĚNÍ, ZKLIDNĚNÍ
STÁVAJÍCÍHO TRANZITU
LOKALITOU

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

OBLOUK VE ZMENŠENÉ PLOŠE KŘIŽOVATKY A NAVAZUJÍCÍ
ÚSEK V UL. NA SLOVANCE JE PROVĚŘEN NA PROTISMĚRNÝ

PLYNULÝ PRŮJEZD OSOBNÍHO VOZIDLA A
TŘÍNÁPORAVOVÉHO VOZIDLA SVOZU ODPADU VČ.

BEZPEČNOSTNÍCH OSTUPŮ 0,25m
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prvky pro nevidomé - návrh

navržené VDZ

navržená hrana

stávající VDZ

stávající hrana

navržená vozovka
asfalt / dlažba

navržený chodník

plocha zeleně

vlečná křivka
(nejv. předpokládané vozidlo)

parkovací stání - stav

park. stání - nové/upravené

sloupek (/baliseta) / mobiliář

uliční vpust - stav / návrh

strom - stav / návrh

přisvětlení přechodu - stav/nové/nový přívodní kabel

zásadní volné rozhledy
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
příloha

NÁVRH - LOKALITA 1
stupeň dokumentace
studie

datum
11/2019

měřítko
1:500

formát
A3

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

č. přílohy

C01

NÁVRH
PŘED ŠKOLOU

POPIS
Návrh v prostoru před školou pracuje s jednoduše realizovatelnými

nestavebními opatřeními. V dlouhodobém výhledu pak předpokládá možnost
jejich nahrazení náročnějšími stavebními úpravami, které případně zohlední i
dlouhodobou zkušenost fungování předcházející etapy nestavebního řešení.

Řešení je postaveno na dvou základních principech:
1) uzavření úseku komunikace mezi zelenými plochami před školou
2) zklidnění průjezdu v nároží ul. Štěpničná a Na Slovance
Uzavřený úsek využívají dnes z velké části rodiče vysazující či vyzvedávající

děti, vedle toho odhadem denně nižší desítky průjezdů obyvatel obytných
domů v ul. Bedřichovská. Návrh zcela eliminuje nepřehledné situace při ranním
vysazování dětí před školou, nežádoucí průjezdy rodičů po vysazení dětí skrz
ulici Bedřichovská a odstraňuje nejproblematičtější přecházení při příchodu ke
škole od severu. Výhledově se nabízí možnost krajinářské úpravy celého
prostoru. Jízdy místních obyvatel se zřejmě přesunou především na sběrné
komunikace Davídkova a Střelničná. Prostor je navržen jako uzavřený z obou
stran sloupky (+ sklopné umožňující občasný vjezd zásobování, školního
autobusu a vozidel IZS).  Řešení dále ponechá možnost průjezdu cyklistů.

Úpravy v nároží omezí možnost chaotického a nebezpečného parkování a
vysazování dětí, zklidní průjezd a zpřehlední přecházení. Není navrženo
opatření zcela zamezující průjezdu tranzitu - jeho případná realizace je
podmíněna koordinací s úpravami v celé lokalitě

V prostoru přímo před školou dojde k odstranění celkem 8 parkovacích stání
a doplnění 6 nových stání. Mezi nimi budou odstraněna a následně nahrazena 3
vyhrazená stání školy a 1 stání pro invalidy.
Související úpravou je nutné zobousměrnění ulice Bedřichovská. Šířka stávající
volné komunikace mezi stávajícími stáními se zde pohybuje kolem 4,6m při
minimální přípustné šířce pro obousměrný provoz bez výhyben 5,0m a
výjimečně 4,5m (TP 218 kap. 3.7.1.), současně se v ulici nacházejí vyústění
účelových komunikací využitelné jako výhybny vyhovující i pro provoz
nákladních vozidel dle požadavků ČSN 736110 (čl. 14.2.3.). Návrh tedy
ponechává organizaci parkování v ulici bez úprav. V souvislosti s úpravami
směrovosti v ul. Bedřichovská  bude odstraněno 8 stání , které komplikují
průjezd rozměrnějším vozidlům. Celková bilance lokality je tedy mínus 10 stání.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL, ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
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Na Slovance

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

PONECHANÝ STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO - K VÝHLEDOVÉMU
PŘESUNUTÍ V RÁMCI REKONSTRUKCE VO V LOKALITĚ

NOVÉ VYSAZENÉ NÁROŽÍ S PRVKY
BEZBARIÉROVOSTI PŘECHODU

ČÁST SOUKROMÉHO POZEMKU VHODNÁ K VÝKUPU
ZE STRANY MČ - V SOUČASNOSTI KOMPLIKUJE

VHODNÉ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY JAKO CELKU

LOKÁLNÍ SNÍŽENÍ OBRUBY - ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI
PŘECHÁZENÍ PŘES UL. NA SLOVANCE

NOVÉ VYSAZENÉ NÁROŽÍ S PRVKY
BEZBARIÉROVOSTI PŘECHODU

OMEZENÍ STÁVAJÍCÍ ZELENÉ PLOCHY

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU ZAJIŠŤUJÍCÍ
ROZHLEDY V NÁROŽÍ A NAVAZUJÍCÍ NA STÁVAJÍCÍ VPUSŤ

NUTNOST KOORDINACE S
POLOHOU ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ
ÚDRŽBY NÍZKÉHO POROSTU V ROZHLEDECH

PŘED MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ

NOVÝ PŘECHOD NA ZVÝŠENÉM PRAHU - OBRUBY CCA
0,1m UMOŽŇUJÍ KRÁTKÉ RAMPY 1:10 O DÉLCE 1m

NOVÝ PŘECHOD NA ZVÝŠENÉM PRAHU - OBRUBY CCA
0,1m UMOŽŇUJÍ KRÁTKÉ RAMPY 1:10 O DÉLCE 1m

ODSAZENÍ PARKOVÁNÍ OD NÁROŽÍ - ZAJIŠTĚNÍ
PRŮJEZDU ROZMĚRNÝCH VOZIDEL

VYNECHÁNÍ PARKOVÁNÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO VJEZDU

PONECHÁNÍ OBOUSMĚRNÉHO PRŮJEZDU V ULICÍCH NA
SLOVANCE A ŠTĚPNIČNÁ VYUŽÍVANÉHO TRANZITEM PRO

OBJÍŽDĚNÍ SSZ NA KŘIŽOVATCE STŘELNIČNÁ A DAVÍDKOVA
- DOPORUČENA K PROVĚŘENÍ MOŽNOST

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ZAMEZUJÍCÍ PRŮJEZDU VE SMĚRU
ŠTĚPNIČNÁ > NA SLOVANCE, NUTNÁ KOORDINACE S

ÚPRAVAMI VE ZBYTKU ÚZEMÍ A PODROBNÉ PROJEDNÁNÍ S
OBYVATELI OBLASTI. V PŘÍPADĚ NEKOORDINOVANÉHO

UZAVŘENÍ OBAVA Z PŘEVEDENÍ VĚTŠÍ ČÁSTI PRŮJEZDU DO
REZIDENČNÍ OBLASTI - ULICEMI NA MALÉM KLÍNU NA

DÍLCÍCH ATP.

NOVÝ PŘECHOD NA ZVÝŠENÉM
PRAHU, LOKÁLNÍ ZÚŽENÍ DO
JEDNOPRUHOVÉHO PROVOZU
NA OBOUSMĚRNÉ
KOMUNIKACI, PŘÍPRAVA NA
MOŽNOST VÝHLEDOVÉHO
ZJEDNOSMĚRNĚNÍ, ZKLIDNĚNÍ
STÁVAJÍCÍHO TRANZITU
LOKALITOU

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

OBLOUK VE ZMENŠENÉ PLOŠE KŘIŽOVATKY A NAVAZUJÍCÍ
ÚSEK V UL. NA SLOVANCE JE PROVĚŘEN NA PROTISMĚRNÝ

PLYNULÝ PRŮJEZD OSOBNÍHO VOZIDLA A
TŘÍNÁPORAVOVÉHO VOZIDLA SVOZU ODPADU VČ.

BEZPEČNOSTNÍCH OSTUPŮ 0,25m

M

I
M

O

Z

Á

S

O

B

O

V

Á

N

Í

A

E

1

3

prvky pro nevidomé - návrh

navržené VDZ

navržená hrana

stávající VDZ

stávající hrana

navržená vozovka
asfalt / dlažba

navržený chodník

plocha zeleně

vlečná křivka
(nejv. předpokládané vozidlo)

parkovací stání - stav

park. stání - nové/upravené

sloupek (/baliseta) / mobiliář

uliční vpust - stav / návrh

strom - stav / návrh

přisvětlení přechodu - stav/nové/nový přívodní kabel

zásadní volné rozhledy

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 ŠKOL
ZŠ A MŠ NA SLOVANCE, PRAHA 8
příloha

NÁVRH - LOKALITA 2
stupeň dokumentace
studie

datum
11/2019

měřítko
1:500

formát
A3

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

č. přílohy

C02

NÁVRH
KŘIŽOVATKA U MŠ

POPIS
Hlavní problémy této lokality vyplývají především z nevhodné organizace
dopravních režimů v širším území, kterou studie navrhuje urpavit (viz celkové
schéma návrhů a doporučení v příloze C06). Samotné stavební řešení je pouze
dílčím doplňkem. Celkové vhodné řešení křižovatky je navíc v současnosti
problematické díky soukromému vlastnictví části chodníku při jižní straně
křižovatky.
Je navržena jednodušší stavební úprava obou stávajících nároží v křižovatce a
ukončení středového pásu. Jsou tak vytvořeny dva nové přechody na zvýšených
prazích s odpovídajícími hmatovými prvky. Přestože se křižovatka nachází v
Zóně 30 s preferencí řešení přecházení bez přechodů, blízkost ZŠ zde navádí k
realizaci pro děti srozumitelnějšího řešení s přechodem. Zvýšení bezpečnosti je
dále zajištěno zřízením zvýšeného prahu a stavebním omezením parkování v
rozhledech.
Obě nároží jsou rozšířena s délkou vysazené plochy odvozenou od stávající
polohy kanalizačních vpustí, jejich šířka je pak odvozena od obalových křivek
vozidla svozu odpadu. V ulici Na Dílcích tak vzniká polozáliv pro parkování. V
současnosti zatravněný koncový úsek středového pásu je navržen jako
zpevněný, stávající sloup VO je navržen k dočasnému ponechání ve stávající
poloze, jeho přesunutí do vhodnější pozice je navrženo koordinovat až s
celkovou obnovou VO v území. Nutnou součástí návrhu je také odstranění
stávajícího porostu nižších keřů. Nabízí se pak i celkově nová krajinářská úprava
středového pásu - možností je pokračování stávajícího stromořadí či využití jako
prvku místní zelenomodré infrastruktury.
I přes celkový špatný technický stav povrchů a hran nahrávající rozsáhlejším
úpravám studie v křižovatce nenavrhuje nabízející se náročnější řešení například
v podobě zvýšené křižovatkové plochy. Tento typ opatření totiž komplikuje
historicky vzniklé soukromé vlastnictví chodníku při jižní straně, které by zřejmě
větší úpravy komplikovalo. S ohledem na možnost budoucích úprav profilu a
křižovatky je navrženo usilovat o výkup části tohoto pozemku ze strany MČ
Praha 8.
Nové bezpečné přecházení přes ul. Na Slovance ve vazbě na přecházení přes ul.
Na Dílcích je navrženo ve formě přechodu na zvýšeném prahu ve zúžení profilu
- ten bude rovněž plnit funkci lokáního zklidnění průjezdu touto ulicí.
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ZACHOVANÉ STÁVAJÍCÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

ZACHOVANÉ STÁVAJÍCÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

NAVRŽENÉ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

NAVRŽENÉ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU MIMO PRŮCHOZÍ
PROFIL V ZELENÉM PÁSU MEZI CHODNÍKEM A
ZÁSTAVBOU NA POZEMKU VE VLASTNICTVÍ MHMP

NOVÁ VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA

NOVÁ VPUSŤ

NOVÝ PŘECHOD

PŘECHOD PRO CHODCE VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

NOVÁ VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA

VJEZDOVÉ OPATŘENÍ NA ZAČÁTKU ZÓNY 30 - PŘECHOD
VE STÁVAJÍCÍ POLOZE NA ZVÝŠENÉ PLOŠE

NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE S OBOUSTRANNĚ
VYSAZENOU CHODNÍKOVOU PLOCHOU

VÝHLEDOVÉ ŘEŠENÍ POHYBU CYKLISTŮ MIMO HLAVNÍ
DOPRAVNÍ PROSTOR - KOMPENZACE ZHORŠENÍ
PODMÍNEK DÍKY PŘERUŠENÍ CYKLOPIKTOKORIDORŮ

STÁVAJÍCÍ VPUSŤ K ODSTRANĚNÍ

NOVÁ KANALIZAČNÍ VPUSŤ (MOŽNOST KOMBINACE SE
VSAKOVÁNÍM DO PŘILEHLÉHO ZELENÉHO PÁSU?)

NAVRŽENÉ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

NAVRŽENÉ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO

ZACHOVANÉ STÁVAJÍCÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU ZACHOVANÉ STÁVAJÍCÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU - DOPLNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH
PRVKŮ, OBOUSTRANNĚ VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA, PŘECHOD

NA ZVÝŠENÉM PRAHU JAKO VJEZDOVÉ OPATŘENÍ DO ZÓNY 30

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU -
DOPLNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH PRVKŮ

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

NOVÁ KANALIZAČNÍ VPUSŤ (MOŽNOST KOMBINACE SE
VSAKOVÁNÍM DO PŘILEHLÉHO ZELENÉHO PÁSU?)

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU - PONECHÁNÍ VE STÁVAJÍCÍ
POLOZE, DOPLNĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH PRVKŮ, NA SEVERU
VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA, BEZ ZVÝŠENÉHO PRAHU KVŮLI
KOMPLIKOVANÉMU PRŮBĚHU NIVELETY A PRŮJEZDU AUTOBUSŮ

PÁS DLAŽBY V NÁROŽÍ PRO KŘIVKY PRŮJEZDU AUTOBUSŮ 15m

ZKRÁCENÍ PARKOVACÍHO PÁSU PŘED
PŘECHODEM - ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ

SIGNÁLNÍ PÁS U OZNAČNÍKU (š=0,8m)

POSUNUTÝ OZNAČNÍK

NÁSTUPNÍ HRANA d= 19m, HRANA ŘEŠENÁ S STÁVAJÍCÍ OBRUBY
(K VÝHLEDOVÉ ÚPRAVĚ S VYUŽITÍM KASSELSKÉHO OBRUBNÍKU, v=0,2m)

BAREVNÉ ZDŮRAZNĚNÍ NÁSTUPNÍ HRANY
BEZ HMATNÉ ÚPRAVY (š=0,5m)

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V POLOZÁLIVU - PROFIL NEDOSTATEČNÝ PRO VYTVOŘENÍ
PLNOHODNOTNÉHO ZÁLIVU, ZASTÁVKA V JÍZDNÍM PRUHU MÉNĚ VHODNÁ Z

HLEDISKA SNAHY O ZAJIŠTĚNÍ PLYNULEJŠÍHO PRŮJEZDU V UL. DAVÍDKOVA

NOVÁ VPUSŤ

STÁVAJÍCÍ VÝJEZD - NOVĚ
UMÍSTĚNÝ VE VÝJEZDOVÉM KLÍNU

NOVÁ VPUSŤ

VPUSŤ VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

DOPORUČENÍ PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI PRŮJEZDU CYKLISTŮ
NA CHODNÍKU - NÍZKÉ INTENZITY CHODCŮ, MINIMUM
VJEZDŮ, ŠÍŘKA KOLEM 4,0m, DAVÍDKOVA HLAVNÍ
CYKLOTRASA DLE KONCEPCE CYKLODOPRAVY HL.M.PRAHY.

NOVÁ VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA

VJEZDOVÉ OPATŘENÍ NA ZAČÁTKU ZÓNY 30 - PŘECHOD
V UPRAVENÉ POLOZE NA ZVÝŠENÉ PLOŠE

NOVÁ VYSAZENÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA - ŘEŠENÍ S
PLONOHODNOTNÝM ROZHLEDEM DLE PARAMETRŮ ČSN 736110

STÁVAJÍCÍ SLOUP VO

PÁS DLAŽBY V NÁROŽÍ PRO KŘIVKY PRŮJEZDU AUTOBUSŮ 15m

ÚPRAVA REŽIMU STÁVAJÍCÍ ZÓNY 30 - DOPLNĚNÍ ZÁKAZU
PROJÍŽDĚNÍ A INFORMACE O ZVÝŠENÝCH PRAZÍCH

ÚPRAVA REŽIMU STÁVAJÍCÍ ZÓNY 30 - DOPLNĚNÍ ZÁKAZU
PROJÍŽDĚNÍ A INFORMACE O ZVÝŠENÝCH PRAZÍCH

prvky pro nevidomé - návrh

navržené VDZ

navržená hrana

stávající VDZ

stávající hrana

navržená vozovka
asfalt / dlažba

navržený chodník

plocha zeleně

vlečná křivka
(nejv. předpokládané vozidlo)

parkovací stání - stav

park. stání - nové/upravené

sloupek (/baliseta) / mobiliář

uliční vpust - stav / návrh

strom - stav / návrh

přisvětlení přechodu - stav/nové/nový přívodní kabel

zásadní volné rozhledy
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NÁVRH
KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE
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KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VOD. VĚŽÍ

POPIS
Je navržena úprava obou křížovatek spočívající především ve využití

vysazených chodníkových ploch a doplnění druhého přechodu na všechny
dominantní pěší vazby přes Davídkovu, a to včetně přisvětlení. Využití řešení s
ochranným ostrůvkem zde není vhodné kvůli častému pohybu autobusů v
křižovatce Davídkova x Pod Vodárenskou věží.

Obě křižovatky jsou řeššeny jako celek se zahrnutím všech nároží i přechodů.
Je navrženo sjednocené řešení vjezdových opatření na vjezdech do zón 30
přiléhajících na západě i na východě k ulici Davídkova v podobě přechodů na
zvýšených prazích. Výjimkou je vjezd do východního úseku ulice Pod
Vodárenskou věží, kde je ponecháno křížení v úrovni vozovky - důvodem je
častý pohyb autobusů k hotelu v této ulici ke škole a občasný průjezd autobusů
k ZŠ a MŠ a současně komplikovaný průběh nivelety v místě styku obou ulic.

Délky přechodů přes Davídkovu jsou zkráceny jednotně na 6,5m mezi
obrubami v nejužším místě, délky přechodů přes připojující se ulice pak na 5,0m
mezi obrubami. Výjimkou je východní úsek ul. Pod Vodárenskou věží opět kvůli
průjezdu autobusů - nejkratší délka přechodu je 7,0m (možno v odůvodněných
případech na stávajících přechodech při rekonstrukcích dle ČSN 736110, čl.
10.1.3.3). Jsou zde nicméně oboustranně v nároží doplněny oblouky o poloměru
6,0m z hrubší dlažby sloužící ke zklidnění průjezdu osobních vozidel a současně
umožňující přejíždění rozměrnějších vozidel. To poskytuje další ochranu na
relativně dlouhém přechodu.

Rozhledy při přecházení ve vztahu k parkování jsou na severní křižovatce od
severu zajištěny odsazením parkovacího zálivu navázané na polohu stávající
kanalizační vpusti cca 5,0m od kraje přechodu a předsazením vysazené
chodníkové plochy před okraj jízdního pásu. U jižní křižovatky jsou rozhledy od
severu zajištěny posunem autobusové zastávky dále na sever a velkorysým
odsazením parkovacího zálivu navázané na polohu stávající kanalizační vpusti
cca 16,0m od kraje přechodu. Úbytek parkovacích stání daný touto úpravou
nepředstavuje v kontextu celkového nadbytku parkování v širším okolí i
konkrétně v prostoru Davídkovy zásadní problém.

Autobusová zastávka je kvůli nutnosti zachovat volný stávající výjezd z domu
č. 1068/69 přesunuta až severně od tohoto výjezdu. Nájezdový klín je řešen
stavebně v rámci úprav jihozápadního nároží křížení Davídkova x Na Slovance,
výjezdový klín není řešen stavebně a k výjezdu slouží volný prostoru v místě
vjezdu. Nástupní hrana je navržena pro 1x kloubový bus délky 18m. Samotná
nástupní hrana a prostor zastávky jsou ponechány bez stavebních úprav. Je
posunut označník a doplněno barevné označení hrany a nalepovací signální pás
k označníku. Výhledově se však předpokládá realizace stavební úpravy nástupní
hrany zastávky  a povrchů zastávky.

Stávající dopravní značení pro cyklisty v podobě cyklopiktokoridoru je
navrženo zčásti k ponechání, nicméně v místech zúžení v prostoru vysazených
chodníkových ploch je přerušeno. Řešení pro cyklisty v tomto úseku je v
současné době přerušované a smysluplnou ochranu neposkytuje ani ve stávající
podobě, odstranění nekolika piktogramů není proto zásadní negativní zásah. K
dalšímu prověření je nicméně doporučena možnost vedení cyklistů po
východním chodníku s minimálním pohybem chodců a jen s velmi málo vstupy a
vjezdy. Otázka vedení cyklistů by měla být řešena také v souvislosti s
očekávatelným výhledovým doplněním chodníku na východní straně Davídkovy
v úseku mezi ulciemi Na Slovance a Pod Vodárenskou věží.

Z hlediska dopravních režimů je navržena úprava zóny 30 zahrnující okolí ZŠ
Na Slovance mezi ulicemi Davídkova a Střelničná. Nově je navrženo doplnění
zákazu průjezdu touto lokalitou, u nějž se sice nedá očekávat stoprocentní
dodržování, nicméně může vést samo o sobě alespoň k částečnému zlepšení
situace a především omezí průjezd lokalitou u vozidel řídících se navigacemi
respektujícími tento typ omezení průjezdu. Ve vymezení zóny 30 pomocí SDZ je
tedy třeba ke stávajícím symbolům značek "B20a Nejvyšší dovolená rychlsot" a
"B29 Zákaz stání" doplnit značku "B32 Jiný zákaz (PRŮJEZD ZAKÁZÁN)" a s
ohledem na nově navržené příčné prahy v lokalitě také "IP2 Zpomalovací práh".
Ve vymezení zón 30 na západ od Davídkovy nejsou navrženy žádné změny,
nicméně je doporučeno výhledově upravit vyznačení zóny 30 obdobným
způsobem.
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KŘIVKY UL. DAVÍDKOVA
VOZ. SVOZU ODPADU 3 NÁPRAVY

NÁVRH
KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X NA SLOVANCE
KŘÍŽENÍ DAVÍDKOVA X POD VOD. VĚŽÍ

POPIS
Navržené řešení ovlivňuje jediné dva vjezdy (a současně 2 ze 4 výjezdů) do

území kolem ZŠ Na Slovance z ulice Davídkova. Současně ovlivňuje 2 ze čtyř
vejzdů/výjezdů z ulice Davídkova na západ od této ulice.
V obou křižovatkách jsou všechny kombinace směrů navrženy tak aby

oblouky a šířky profilů komunikací vedle běžných osobních vozidel a dodávek
vyhovovaly také pravidelnému průjezdu třínápravových vozidel svozu odpadu.
V křižovatce Davídkova x Pod Vodárenskou věží jsou oblouky navrženy tak,

aby byl včetně zachování minimálně bezpečnostních odstupů 0,25m zajištěn v
obou směrech průjezd zájezdových autobusů o délce až 15m. Ty tak z této
křižovatky budou zajíždět do území na západě k Hotelu Mazanka i do
předprostoru školy. Dále ve směru ke škole je pak prověřen průjezd stávajícím
uspořádáním ulice Společná. Stávající křižovatky na této trase vyhovují pro
průjezd autobusu 13,7m se zachováním bezpečnostních odstupů 0,25m (s
mírným přesahem bezpečnostního odstupu nad zelený pás v JV nároží
křižovatky Na Slovance x Společná). Křižovatka Pod Vodárenskou věží x
Společná pak vyhovuje i průjezdu autobusu 15m se zachováním bezpečnostního
odstupu 0,25m, křižovatka Společná x Na Slovance pak fyzicky umožňuje
průjezd autobusu bez najetí kol do přidruženého prostoru, nicméně s přesahy
karoserie. Vzhledem k málo častému průjezdu autobusů (a zřejmě jen málokdy
autobusů 15m) a současně charakteru zklidněné zóny 30 je navrženo ponechání
stavu, který umožňuje průjezd s tímto omezením, bez úprav.
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Všechny části tohoto díla jsou chráněny zákonem o autorském právu.

č. přílohy

C05

NÁVRH
VYSOČANSKÁ - U ZAST. TŘEBENICKÁ

POPIS
Návrh řeší stávající hlavní problém lokality spočívající v najíždění vozidel z

parkoviště před supermarketem na přechod přes ulici Vysočanská a v době, kdy
svítí zelená a přecházejí chodci.

Je navržen posun celé zastávky autobusu tak, aby byl nájezdový klín
realizován samostatně místo stávajícího najíždění v prostoru připojení výjezdu z
parkoviště s přechodem napojeným nově v obruby levého jízdního pruhu, nikoli
v úrovni obruby nástupní hrany. Délka přechodu mezi obrubami se tak sníží ze 3
na 2 jízdní pruhy a současně dojde ke zlepšení rozhledových poměrů a celkové
přehlednosti prostoru.

Tato úprava si vyžádá posun celé zastávky autobusu cca o 20m na západ,
který je možné vyřešit v koordinaci se zjevně nutnou celkovou rekonstrukcí
zastávky. Vedle úpravy polohy nájezdových klínů a obnovy stávajících povrchů
je navrženo doplnění chybějících prvků pro nevidomé a zastávkového přístřešku
a úprava výšky a technického řešení zastávkové hrany. Nová nástupní hrana je
navržena o délce 34m, tedy pro současné zastavení 1x autobusu 12m a 1x
autobusu 18m s ponechanou rezervou, řešení hrany je navrženo s využitím
Kasselského obrubníku s výškou nástupní hrany 0,20m.

Je navrženo nároží s kontinuálním stavebně řešeným obloukem o poloměru
9m (zajištění průjezdu vozidel s návěsem), který umožní i zkrácení přechodu
přes výjezd z parkoviště supermarketu. Tato úprava si nicméně vyžádá posun
uliční vpusti do nové polohy.

Je navrženo ponechání SSZ stávajícího přechodu ve stávající poloze a ve
stávajícím programování s předpokladem výhledového posunu sloupu do
odpovídající pozice vůči začátku přechodu v rámci obnovy SSZ.

Výhledovým doplňkovým řešením vyžadujícím prověření propustnosti
křižovatky Střelničná x Vysočanská x Ďáblická jako celku je vybudování druhého
přechodu v čele zastávky fungujícího v synchronizaci se stávajícím SSZ. Tento
přechod by primárně sloužil lidem dnes přecházejícím mimo stávající přechod a
současně by umožnil překonávat komunikaci dětem na cestě do školy na
přehlednějším a bezpečnějším místě než je vždy nutně nepřehledný přechod
navazující na křižovatku. Tyto výhledové úpravy je nicméně nutné koordinovat
především se záměry zástavby ve středovém zeleném pásu a s výstupy
zpracovávané ÚS Ďáblice.
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č. přílohy

C06

NÁVRH
BILANCE PARKOVÁNÍ A DOPRAVNÍ REŽIMY

POPIS
Místní návrhy úprav v souhrnu v území ulic Bedřichovská, Na Slovance a

Štěpničná povedou celkem k úbytku 15 parkovacích stání. Vzhledem k velkému
přebytku nevyužitých parkovacích stání nepředstavuje tento úbytek zásadní
problém. V blízkosti křižovatek na ulici Davídkova ubudou v souhrnu 4 stání.
Úbytek je vzhledem k přebytku stání dále na sever v Davídkově i ve všech
přilehlých ulicích také neproblematický.

Z hlediska úprav dopravních režimů jsou zásadní  převedení úseku ul. Na
Slovance před vstupem do ZŠ do režimu pěší zóny, zjednosměrnění průjezdu
kolem točny v ul. Na Slovance a zobousměrnění ul. Bedřichovská a (vše viz
situace C01). Cílem je zabezpečit prostor před školou před chaotickým ranním
rozvážením dětí a rozšířit území bezpečné pro pohyb dětí zcela bez kontaktu s
automobilovou dopravou. Sekundárně je pak nutné zajistit bezproblémovou
obsluhu objektů v ulici Bedřichovská a zadního vjezdu do školy.

Návrh však pouze částečně řeší problematiku tranzitu skrz řešené území,
který se vyhýbá křižovatce Střelničná x Davídkova. Trasa tranzitu se zčásti s
hlavními trasami průchodu dětí ke škole míjí, návrh tedy pouze lokálně v křížení
zlepšuje bezpečnost dětí (viz situace C01, C02 a C03), navrhuje realizaci
vjezdového opatření v ul. Na Slovance (viz situace C03) a doporučuje realizaci
vjezdového opatření také v ulici Štěpničná. Vedle toho navrhuje také doplnění
zákazu průjezdu (ve formě úpravy značení zóny 30 doplněním značky o symbol
B32 "Průjezd zakázán"). Tranzit se tím stává formálně ilegálním, nicméně v praxi
se jedná o problematicky vymahatelné opatření. Úplné odklonění tranzitu by
nicméně vyžadovalo komplexní řešení celé oblasti mezi ulicemi Střelničná,
Davídkova a Pod Vodárenskou věží. Lokální omezení tranzitu mimo stávající
průjezd ulicemi Štěpničná a Na Slovance by samo o sobě část tranzitu dokázalo
odklonit, ale část dopravy by se zřejmě rozlila do okolních ulic a způsobila
problémy v jiných místech.

Je tedy doporučeno prověření možnosti dalších forem zamezení tranzitnímu
provozu v území například v podobě lokálních jednosměrností, stavebních
úprav zvýšených křižovatek, obytných zón atp. Současně je třeba prověřit
možnosti dalších forem zamezení tranzitnímu provozu v území například v
podobě lokálních jednosměrností, stavebních úprav zvýšených křižovatek atp.
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