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Obr. 1: budova ZŠ Chvaletická a širší vztahy 
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2. PODKLADY 
 

V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• polohopis a výškopis zájmového území, ortofoto (IPR) 

• orientační polohy inženýrských sítí (IPR) 

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

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

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

• mapové podklady openstreetmap 

• průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ 

• vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace 

• koordinace (dostupné související připravované záměry) 

• vlastní dopravní průzkum 

• další jednání během zpracování studie 

• podklady TSK 

 

3. JEDNÁNÍ / ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 

 

• Dne 23. 10. 2019 proběhlo první jednání na kterém došlo k představení výsledků školního 

mapování a dotazníkového šetření, které probíhalo v průběhu jara 2019. Na základě těchto 

podkladů se vybírala nejproblematičtější místa. Bylo dohodnuto, že některá místa budou 

řešena v této studii a některá samostatným projektem „Studie Slévačské ulice.“ 

 

• Dne 24. 10. 2019 proběhl dopravní průzkum, ve kterém byly sledovány intenzity pěší, 

cyklistické a motorové dopravy, ale také chování a interakce mezi účastníky provozu. Například 

jestli dávají řidiči přednost v jízdě na přechodech pro chodce, jestli se otáčí v křižovatce, nebo 

nestojí na zákazu zastavení a na přechodech. U chodců se sledoval jejich pohyb v křižovatkách 

– kudy nejčastěji chodí, jestli využívají vyznačené přechody atd. Výsledky z tohoto průzkumu 

byly použity při zpracování analytických situací – přílohy C. 

 

http://pcr.jdvm.cz/
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• Dne 19. 12. 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny ZŠ, na kterém byly představeny 

vypracované návrhy a proběhlo jejich připomínkování. Zápisy z jednotlivých jednání jsou 

přiloženy na konci textové části této studie. 

4.  O PROJEKTU 
 

Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy, zejména podpořit, 

aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, dále zlepšit jejich povědomí o 

pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem na trvalou udržitelnost vlivu chování 

člověka na své okolí. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které byly 

získány na zhruba sedmdesáti pražských školách. 

 

Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní 

průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných a 

rizikových míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této 

dopravní studie. 

 

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů s úřady a odborníky přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast 

dětí na projektu představuje nejen účinnou dopravní výchovu, ale i zvyšuje jejich pocit 

spoluodpovědnosti za veřejný prostor, za jeho formu a zároveň za to, co se v něm děje. Výsledky 

mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy 

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

5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE 

 

Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa v okolí školy a udělat si 

přehled o celkovém pohybu v okolí školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace 

(prostorové, vlastnické, časové, technické, dopravní a ekonomické) a pro tato místa pak navrhnout 

odpovídající opatření. 

 

Dopravní studie obsahuje analýzu a posléze návrh vč. předběžného projednání možného řešení v 

úrovni ideového záměru. Studie předkládá řešení v grafické podobě. Dále pak studie slouží jako 

odborný podklad pro další jednání a jako zadání pro zpracování podrobné projektové dokumentace. 

 

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

reakcí na stav v době zpracování (podzim/zima 2019), takže v případě jakýchkoliv změn v území (ať již 
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dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti reagovat a návrhy 

zpracované touto studií mohou být doplněny, resp. upraveny, pokud se jedná o smysluplné a funkční 

řešení. V rámci projednání jsou do pracovní skupiny přizváni zástupci příslušných odp. orgánů státní 

správy i samosprávy, kteří mají možnost se k návrhům vyjádřit prostřednictvím účasti a zápisu 

z projednání. 

Projednání se zúčastnili zástupci:  

• ZŠ (zástupci žáků, vedení ZŠ, koordinátorky za ZŠ, zástupci rodičů) 

• Pražské matky, z. s. 

• MČ Praha 14 (samospráva + sil. správní úřad) 

• PČR 

• ODO MHMP, TSK 

• IPR 

MČ Praha 14 na základě vlastnictví či správy provede opatření navržená v této projektové dokumentaci 

buď sama, anebo ve spolupráci s TSK, která nechá zpracovat jednotlivé podrobné odpovídající 

dokumentace. 

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 
 

Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly své třídní mapy, nakonec vznikla jedna 

školní mapa a žáci z pracovní skupiny pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a pro školní 

plán mobility. Mapování proběhlo koncem druhého pololetí škol. roku 2018/2019.  

 

Obr. 2: budova ZŠ Chvaletická na sídlišti Lehovec, prochází zde ulice Slévačská a v pozadí je vidět ulice 
Poděbradská s tramvajovou točnou Lehovec (zastávka Lehovec) 

1 

2 

4 

3 
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Z vyplněných dotazníků vznikla tato školní mapa s vyznačenými rizikovými místy: 

 

Obr. 3: školní mapa 

 

Obr. 4: grafické znázornění míst, kde se děti necítí bezpečně; v závorkách je uveden počet upozornění na dané 

místo 

 

Vzhledem k plánované souvislé údržbě na ulici Slévačská byla souběžně s tímto projektem zadána i 

studie ulice Slévačská. Aby nedocházelo k duplicitním návrhům, byla nebezpečná místa rozdělena mezi 

tyto dvě studie. Místa nacházející se přímo na ulici Slévačská jsou tak řešena v rámci studie Slévačská 

a zbylá místa v okolí školy jsou součástí této studie. Z tohoto důvodu se v této studii neřeší například 
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nejvíce zmiňované nebezpečné místo přes ul. Cíglerova. Tento postup umožnil vypracování návrhů pro 

větší počet rizikových míst. 

 

Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku: 

1) přechod ulice Cíglerova na křižovatce Cíglerova x Slévačská – řešeno v rámci studie 

Slévačská 

2) přechod u autobusové zastávky Sídliště Lehovec – řešeno v rámci studie Slévačská 

3) podchod z ulice V Chaloupkách, resp. alternativní možnost použití přechodu přes ul. 

Slévačská naproti Vizírské – řešeno v rámci studie Slévačská 

4) přechod autobusová zastávka Žárská – řešeno v rámci studie Slévačská 

5) přechod ulice Vizírská 

6) přechod ulice Žárská 

7) přechod u tramvajové zastávky Lehovec 

8) podchod u autobusové zastávky Hejtmanská – v rámci dopravních studií neřešeno 

9) přechody na křižovatce Slévačská x Kukelská 

10) přechod ulice Žárská do ulice Kukelská u hřiště 

 

Řešená místa, kterými se zabývá studie ZŠ Chvaletická: 

 

Obr. 5: Přehledná mapka s místy řešenými pouze v rámci této dopravní studie 
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Výsledky dotazníku – děti: 

Celkem školu navštěvuje 703 dětí, 663 z nich dotazník vyplnilo. Dalších 588 vyplněných dotazníků 

pochází od rodičů. 

Děti se zpravidla do školy a ze školy dopravují následujícím způsobem: 
 

 

 

Přibližně polovina dětí dochází do školy pěšky, asi 30 % využívá MHD a 15 % jezdí autem. Při cestě ze 

školy už využívá auto méně dětí – cca 30 dětí jede ráno autem, ale odpoledne využívá MHD, nebo jde 

pěšky. Tyto děti tak nutně nemusejí využívat auto, ale jedou ráno společně s rodiči cestou do práce. 

Polovina děti, které jezdí pravidelně autem bydlí blíže než 2 km od školy. To je vzdálenost, na kterou 

není využití auta nutné. 
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Z dotazníku dále vyplývá, že na koloběžce a kole jezdí jen minimum dětí, a to i přesto, že je přímo před 

hlavním vchodem umístěn stojan na kola a celá ulice Chvaletická je v režimu stezky pro chodce a 

cyklisty. Zájem o využívání kol a koloběžek je však obrovský. Celkem 211 dětí odpovědělo, že by pro 

cestu do školy tyto prostředky rádi využívaly. Brání jim v tom však rodiče, velká vzdálenost od školy, 

nebo nepovažují cestu od domu za bezpečnou. 

 

Výsledky dotazníku – rodiče: 

Do dotazování byli zapojeni i rodiče žáků, otázky byly směřovány zejména na dojíždění autem a důvody, 

které je vedou k jeho využívání. 

 
 
Alespoň několikrát týdně vozí děti do školy autem 27 % rodičů. Nejčastějším důvodem je to, že to mají 

cestou do práce (více jak polovina rodičů). Dalšími důvody jsou rychlost a to, že se o děti v provozu na 

ulicích bojí. Až na dalších místech je vzdálenost a velikost dítěte. Rodiče vozí autem děti především 

z 1. – 3. tříd. 

 

 
 
Téměř polovina rodičů si myslí, že děti při cestě do školy naráží na nebezpečné dopravní situace, ale 

pouze 10 % z nich si myslí, že je cesta pro dítě moc složitá, nebo dlouhá. 
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7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM 
 

V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován průzkum dopravy na pěti 

nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech (kromě míst řešených v této studii se sčítalo i na zastávce 

Žárská) tak, aby byla k dispozici objektivní data, kterými nedisponují statistiky MČ ani MHMP a jejich 

servisních organizací. Tato data jsou graficky zpracována v rámci analytických situací – přílohy řady C. 

V nich lze vyčíst: 

• evidované nehody od roku 2007 (červené body) a jejich popis a jednoduchý rozbor (důvod a 

následky)  

• reálné pěší trasy a koridory po chodnících, přechodech i mimo ně (zelené linie) 

• špičkovou intenzitu vozidel 

• intenzity chodců a jejich rozložení (děti / dospělí) či směr (k/od ZŠ) 

• situace interakce chodců a řidičů motorových vozidel na sledovaných přechodech 

• parkování, otáčení a další konkrétní situace v rozporu se zákonem a pravidly bezpečného 

provozu 

• data jsou zde uvedena vždy v ranní špičce před vyučováním (7:15 – 8:15) a v nejvíce 

frekventovaném čase po konci výuky (13:30 – 14:30). 

 
 

 
Obr 6: dopravní průzkum (dne 24. 10. 2019) 
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY 
 

8.1. Obecně 

Škola leží v centru sídliště Lehovec uprostřed městské části Prahy 14. Hned vedle školy se nachází ještě 

mateřská školka Chvaletická a soukromá SŠ cestovního ruchu ARCUS. Přímo před školou je několik 

rodinných domků, ale jinak se v okolí nachází výhradně vícepatrové bytové domy. Za ulicí Slévačská je 

však situace jiná, bydlí se zde v rodinných domech a tyto obytné celky jsou součástí zóny 30, nebo 

obytné zóny. Zóna 30 není zavedena už jen v oblasti západně od Slévačské v okolí ulice V Chaloupkách 

a přímo na sídlišti Lehovec (mezi školou a ul. Poděbradská). 

 

Mimo zmíněných škol nejsou v oblasti žádné dopravní cíle. Oblast tak můžeme považovat za převážně 

rezidentní. Není tu ani problém s tranzitní dopravou. Území se objíždí Chlumeckou a Poděbradskou a 

v ostatních směrech je těžce průjezdné (zóny 30, jednosměrné ulice v zástavbě). Ulici Slévačská 

můžeme považovat za sběrnou komunikaci nižšího významu, která přivádí vozidla z této obytné oblasti 

na Poděbradskou a Broumarskou. 

 

 
Obr 7: výřez z dopravní mapy 

 

8.2 Automobilová doprava 

Ulice Chvaletická je v režimu stezky pro pěší a cyklisty, na vjezdu od Kukelské je označena jako B11 

s povoleným vjezdem pro ÚMČ. Kromě občasného průjezdu vozidel svozu odpadu a technických služeb 

ZŠ Chvaletická 
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tudy žádná motorová doprava neprojíždí. Problém s automobilovou dopravou se tak přesouvá do ulice 

Kukelská. Ulice je jednosměrná a po obou stranách se parkuje, zároveň zde ráno dochází ke kolizím 

mezi rezidenty, kteří odjíždějí do zaměstnání a rodiči. Kvůli jednosměrnostem rodiče přijíždí buď 

severní částí ul. Kukelská a odjíždí ul. Žárská, nebo naopak přijíždějí Žárskou a odjíždí jižní částí ul. 

Kukelská. V křižovatce Kukelská x Žárská tak ráno vzniká velmi nepřehledná situace, ve které tudy 

prochází vysazené děti. 

 

 
Obr 8: křižovatka Kukelská x Žárská v ranní špičce 

 

V okolí školy je ale hlavní problém s dopravou v klidu. Projevuje se tu nedostatek parkovacích míst, 

který je u tohoto typu bytové zástavby typický. Vozidla rezidentů parkují v ulicích, a to po obou 

stranách jednosměrných komunikacích. Parkuje se ale i v nárožích křižovatek (Kukelská x Žárská, 

Kukelská x Slévačská) a před přechody pro chodce. Nejsou tu tak zajištěné rozhledy. Asi nejhorší je 

situace na přechodu v ulici Vizírská a u spodního přechodu na Kukelské, kde se parkování před 

přechodem stalo běžnou situací.  

 

    
8.3 Veřejná doprava 

Děti pro cestu do školy nejvíce využívají autobusové zastávky Sídliště Lehovec a Žárská, které leží v ulici 

Slévačská. Touto ulicí projíždí 3 autobusové linky – 110 (Obchodní centrum Čakovice – Dolní Počernice), 

141 (Ve Žlíbku – Bazén Hloubětín) a 259 (Hostavice – Bazén Hloubětín). Z obou těchto zastávek je škola 

vzdálena cca 250 m.  

 Částečně je využíváno i tramvajové spojení ze zastávky Lehovec. Jedná se o konečnou zastávku pro 

tramvaje jedoucí z Kotlářky a Bílé Hory (linky 16 a 25). Ze zastávky je cesta do školy dlouhá přibližně 

500 m.  
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Posledním dostupným typem veřejné dopravy je zastávka metra linky B – Rajská zahrada. Odtud to 

však mají děti do školy více než 800 m a cestou musí překonávat křižovatku Cíglerova x Broumarská a 

ulici Cíglerova. 

 

8.4 Pěší doprava 

Předprostor školy je v režimu stezky pro pěší a cyklisty, a tak je zde pohyb dětí bezproblémový. Ulice 

typu Vizírská a Rochovská jsou neprůjezdné a slouží tedy jen k parkování a otáčení vozidel rezidentů a 

rodičů, intenzity vozidel jsou tedy minimální. Za největší bariéru pro pěší dopravu tak můžeme 

považovat ulici Slévačská, přes kterou vede několik nebezpečných přechodů (u ul. Vizírská, na 

zastávkách Sídliště Lehovec a Žárská). 

 

Kvůli poptávce po parkování je na chodnících v okolí školy povoleno částečné parkování (IP11g). Toto 

opatření vzniklo až dodatečně a přímo tak ubírá původní prostor pro pěší na chodníku. V částech ul. 

Kukelská dosahují volné šířky chodníků i pouze 1 m. Nejde však o dětmi často využívané chodníky (jsou 

mimo hlavní trasy). Problém se šířkou chodníku je i u zastávky Sídliště Lehovec. Pro přístup k zastávce 

směrem z centra je přístupový chodník široký necelých 1,5 m, a ještě jsou na něm umístěné sloupy VO. 

Reálný průchozí prostor je tedy asi 0,75 m (součástí je však i obruba u vozovky). To v kombinaci 

s přechodem mimo hlavní pěší trasu způsobuje, že chodci přechází v křižovatce zcela mimo přechody. 

 

Detailní problematika pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých řešených 

míst, kde jsou problémy popsány i řešeny. 

 

8.5 Cyklistická doprava 

Jízdní kolo využívá pro cestu do školy jen minimum dětí (řádově jde o jednotlivce). Populárnější volbou 

je koloběžka. Před hlavním vchodem do školy jsou umístěné stojany, kde děti své koloběžky odkládají. 

Pro přístup ke stojanům je možno využít rampu. Za zvážení by stálo rozšíření těchto stojanů a případné 

doplnění o krytý přístřešek. 
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Obr. 9: prostor pro odkládání koloběžek před hlavním vchodem do budovy školy 

 

V okolí školy prochází několik cyklotras. První je cyklotrasa A26, která propojuje Libeň a Horní 

Počernice. Je vedena ulicí V Chaloupkách, kde podjíždí pod Slévačskou a dále pokračuje Rochovskou 

k zastávce Lehovec. Podél Chlumecké je vedena cyklostezkou přes Rajskou zahradu až na Černý Most. 

Další významnou trasou je CT A25, která prochází kolem Kyjského rybníka a navazuje na trasu A256.  

 

 

Obr. 10: Teplotní mapa pohybu cyklistů, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování GPS a 

evidují svůj pohyb na jízdním kole (pouze část cyklistů, avšak jeden z vhodných ukazatelů „míry pohybu / výskytu 

cyklistů“), zdroj: http://labs.strava.com/heatmap 

 

ZŠ Chvaletická 
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Obr 11: Přehled oficiálních a místních cyklotras, zdroj: openstreetmap 

9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST 
 

Intenzity dopravy: 

Na sledované síti TSK jsou k dispozici intenzity dopravy v ulicích Poděbradská, konkrétně v úseku 

zastávky Lehovec (22 800 voz/24 h) a Chlumecká (44 400 voz/24 h). Tato data vychází ze sčítání 

dopravy v roce 2018. 

Intenzity dopravy v řešeném okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy pak vychází z provedeného 

průzkumu a jsou uvedeny v analytických přílohách. 

 

Nehodovost: 

Nehody v okolí školy souvisí především s dopravou v klidu. Jde o nehody se zaparkovanými vozidly 

pramenící z nepozornosti při průjezdu ulicemi a o nehody, které se staly při parkování (zajíždění do 

řady vozidel). 

Mezi nejvíce nehodové místo využívané pro přístup dětí do školy je přechod přes ulici Poděbradská u 

zastávky Lehovec. Dle policejních statistik tu od roku 2007 došlo už k 6 nehodám s účastí chodce, při 

kterých bylo zraněno 5 osob lehce a 2 těžce. Po vážné dopravní nehodě v roce 2016 došlo ke svedení 

provozu do 1 jízdního pruhu (původně přechod přes 2 stejnosměrné jízdní pruhy). I přes toto opatření 

je zde stále vysoký podíl řidičů, kteří nedávají chodcům přednost. Hlavní příčinou může být to, že kvůli 

vjezdu do autobusové zastávky vyčkávají chodci daleko od vozovky. 

ZŠ Chvaletická 
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Další evidovaná nehoda s chodcem je na křižovatce Kukelská x Žárská u školy. Chodec přecházel ul. 

Žárskou mimo přechod. Jde však o logickou pěší vazbu, kudy prochází mnoho lidí, včetně dětí 

směřujících do školy. 

 
Obr 13: Evidované nehody s chodci v okolí ZŠ Chvaletická (zdroj: statistické vyhodnocení nehodovosti PČR) 

 

Nehodovost na řešených místech a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických 

situacích (podklad http://pcr.jdvm.cz ). 

 

10. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 
10.1 MÍSTO 1 – PŘECHOD ULICE VIZÍRSKÁ 
 
Problémy: 

- Časté parkování vozidel před přechodem pro chodce, VDZ přechodu bylo několikrát upraveno a jeho 
vedení není zcela zřejmé. Řidiči tak občas stojí i přímo na přechodu. 

- Rodiče zajíždějí do ulice Vizírská a vysazují tu děti. Ulice je jednosměrná a rodiče jsou tak nuceni se 
otáčet a ulicí projíždět i zpět. Otáčení probíhá buď v rámci kolmého stání (rodič zaparkuje, vysadí dítě a 
odjíždí stejnou cestou zpět), nebo přes příjezdovou cestu vedle přechodu (rodiče zde často couvají přímo 
do přechodu). 

- Součástí návrhu je i přechod přes ulici Slévačská. Ten by měl sloužit jako alternativa k podchodu u ulice 
V Chaloupkách, který děti neradi využívají. Problém jsou tu především intenzity a rychlosti vozidel, ale 
také to, že chodci nejsou vidět přes stromy na jedné straně a přes sloup VO na straně druhé. 

 

http://pcr.jdvm.cz/


Dopravní studie ZŠ Chvaletická 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Ing. Petr Kohout a Ing. Květoslav Syrový - 19 - 12 / 2019 

 
Obr 14: přechod v ulici Vizírská 

 

 
Obr 15: přes zaparkované vozidlo není vidět 
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Obr 16: vozidlo couvá přímo do přechodu 

 

 
Obr 17: pohled na přechod přes Slévačskou naproti ul. Vizírská 

 
Navrhovaná opatření: 
 

➢ Přechod v ulici Vizírská je navržen celý jako zvýšený. Vodorovné vyznačení přechodu je rozšířeno na 
9 m. Chodci tak mají lepší přístup jak po mlatové cestě od hřiště, tak i ve směru od podchodu. 

➢ Vozovka je v místě přechodu zúžena na 3,75 m a je ohraničena sloupky proti parkování. Je tak přesně 
vymezený prostor pro legální parkování vozidel a jsou zajištěné rozhledy. 

➢ Vjezd vedoucí k podchodu (označen jako B11 s povoleným vjezdem dopravní obsluhy) je taktéž 
opatřen sloupky. Ty jsou sklápěcí, aby umožňovali vjezd vozidel. Úpravou místa dojde ke znemožnění 
vjezdu nákladních vozidel na tuto cestu. Výjezd ostatních vozidel (dimenzováno na dodávku – O2) je 
možný pouze směrem k ulici Slévačská. Obruba u vjezdu by měla být v úrovni vozovky (bezbariérový 
přístup na přechod). 

➢ Celá ulice Vizírská je navržena jako zóna 30. 
➢ Počítá se i s úpravou přechodu přes ulici Slévačská. V křižovatce s Vizírskou dojde ke snížení poloměru 

oblouku, které umožní zkrácení přechodu o cca 1,65 m. Chodci vyčkávající v tomto nároží tak budou 
blíže k vozovce a nebudou skrytí za sloupem VO. Z druhé strany přechodu je pak potřeba prořezat 
větve stromů bránících v rozhledech. 

➢ V úseku přechodu je snížená rychlost na 30 km/h a je sem přemístěn ukazatel aktuální rychlosti (ten 
je v současnosti umístěn asi o 100 m dále u ulice Jaroslavická). 
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➢ Před přechod je doplněna optickopsychologická brzda a je navrženo nové přisvícení přechodu. 
➢ Možné je i doplnění liniového prvku zklidnění dopravy v podobě ochranných pruhů pro cyklisty. To je 

však nutné prověřit v rámci celkové koncepce úprav v ulici Slévačská – součástí akce „Dopravní studie 
ul. Slévačská.“ 

 

10.2 MÍSTO 2 – PŘECHOD TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LEHOVEC 
 
Problémy: 
- Velmi vysoké intenzity vozidel a jejich vysoké rychlosti. 
- Velký počet interakcí mezi chodci na vozidly. 
- Většina řidičů chodce na přechodu nerespektuje. Podle průzkumu v ranní špičkové hodině nedalo 

chodcům přednost 96 řidičů a pouze 36 řidičů zastavilo. Hlavní příčinnou je pravděpodobně vyčkávání 
chodců ve větší vzdálenosti od vozovky. 

- Možným přístupem na tramvajovou zastávku Lehovec je i podchod pod ul. Poděbradská. Ten se nachází 
asi 50 m od tohoto přechodu, ale vzhledem k jeho stavu ho v průběhu sčítání nikdo nepoužil. 

 

 
Obr 18: přechod přes Poděbradskou u tramvajové zastávky Lehovec 

 

 
 Obr 19: chodci čekají na okraji přechodu až jim někdo zastaví 
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Navrhovaná opatření: 
 
➢ Hlavním opatřením je vytažení chodníkové plochy až na hranu jízdního pruhu. Dojde tak ke zkrácení 

přechodu téměř o 2 m. Rozšíření chodníkové plochy je na úkor nájezdového klínu do autobusové zastávky 
Lehovec, nástupní hrana zůstává. I nadále je v zastávce umožněno zastavení klasického 12 m dlouhého 
autobusu, kterému může zbytek nástupní hrany sloužit jako nájezdový klín (v součtu dlouhý 25 m). V lednu 
roku 2020 zde došlo k úpravě linek a nahrazení linky 396 za zcela novou linku 186, která má půlhodinové 
intervaly (20 min mezi 6-8h a 15-18h). Zastavení, například při výluce na tramvajové trati, je umožněno i 
kloubovému autobusu (18,75 m pro BUS a 18,25 m nájezd), nebo 2x standardní BUS (12 + 1 + 12 m pro BUS 
a 12 m nájezd zadního BUS). 

➢ Ponechává se současná optická brzda před přechodem, ale doplňuje se výstražné SDZ upozorňující na 
přechod a ukazatel aktuální rychlosti. 

➢ V souběhu s touto studií probíhá i příprava projektu na zklidnění ulice Poděbradská (DIPRO, spol s r.o.). 
Prověřuje se možnost svedení Poděbradské pouze do 1 jízdního pruhu a doplnění parkovacího pruhu a 
opatření pro cyklisty. Záměr je naznačen v situaci. 

 

10.3 MÍSTO 3 – KŘIŽOVATKA SLÉVAČSKÁ x KUKELSKÁ 
 
Problémy: 

- Špatně vyřešené pěší vazby, zejména přístup na zastávku Sídliště Lehovec směr z centra. Ta se nachází 
na druhé straně ulice Slévačská a chodci na ni chodí přes západní rameno křižovatky mimo přechod. 
Přechod je totiž odsunut dále na východ a pro chodce je to daleko. Navíc je zde chodník u zastávky velmi 
úzký, přesahují do něj vozidla ze sousedního parkoviště a je na něm umístěn sloup VO. Chodci, kteří 
takto přejdou mimo přechod následně narazí na další problém, kdy chodník v ul. Kukelská naproti 
kontejnerům končí a ti tak musí vstoupit do vozovky a překonat křižovatku se slepou ulicí.  

- Přechod pro chodce v ulici Kukelská u slepé ulice je velmi nepřehledný. Je umístěn šikmo přes křižovatku, 
je ve značném sklonu a parkují před ním vozidla. Chodce jdoucího směrem od ul. Slévačská nemá řidič 
možnost vidět.  

- Na ulici Slévačská je často zmiňován problém rychle jedoucích vozidel, jejichž řidiči nedávají na 
přechodech přednost. Tento problém je největší na západním přechodu u ulice Nedvědická. Na něm je 
už v současnosti několik zklidňujících prvků. Značky IP06 mají retroreflexní fluorescenční podklad, je zde 
optickopsychologická brzda V18 doplněná o výstražné VDZ upozorňující na chodce a ze směru z centra 
je před zatáčkou umístěn ukazatel aktuální rychlosti. I přes všechny tyto prvky však dle provedeného 
průzkumu téměř polovina řidičů přednost chodcům nedává. 

 

 
Obr. 20: přecházení ul. Slévačská u autobusové zastávky Sídliště Lehovec 
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Obr 21: přechod přes ul. Kukelská u slepé ulice vedoucí ke škole 

 

 
Obr 22: na přijíždějící vozidla není téměř vidět ani v polovině přechodu 

 

 
Obr 23: příjezd k přechodu v ul. Slévačská směrem z centra – západní přechod u zast. Sídliště Lehovec 
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Navrhovaná opatření: 
 

➢ Rozšíření nároží a doplnění chodníkových ploch na křižovatce Kukelské a slepé ulice. 

➢ Úprava současného přechodu – jeho narovnání a posun dále od křižovatky. Touto úpravou, 

společně s doplněním V12c a protiparkovacích sloupků u severní hrany před přechodem 

dojde k zajištění rozhledů na přechodu. Před přechodem je doplněn lichoběžníkový 

zpomalovací polštář. 

➢ Prodloužení chodníku a vyznačení nového přechodu na slepém rameni. Odstranění nutnosti 

vstupovat do vozovky. 

➢ Propojení ul. Slévačská a stezky pro pěší a cyklisty v ul. Chvaletická pomocí legalizace 

obousměrného provozu cyklistů v části ul. Kukelská – cykloobousměrka. 

➢ Umístění zpomalovacích polštářů jako fyzických zpomalovacích prvků před přechody na ulici 

Slévačská. Tyto polštáře mohou být montované a jen dočasné do doby, než dojde ke 

stavebním úpravám zastávky Sídliště Lehovec. Jejich provedení musí být takové, aby výrazně 

neovlivňovaly provoz autobusových linek. 

➢ U východního přechodu na ul. Žárská je doplněno přisvícení. 

 
10.4 MÍSTO 4 – KŘIŽOVATKA KUKELSKÁ x ŽÁRSKÁ 
 
Problémy: 

- Z tohoto směru přichází do školy nejvíce dětí, zároveň sem s dětmi zajíždí i největší počet rodičů. Situace 
v křižovatce je tedy velmi nepřehledná. 

- Chybí pěší vazba podél ul. Kukelská – chodci musí přecházet ul. Žárská mimo přechod. Zároveň v této 
křižovatce často parkují vozidla a chodci tak přechází mezi nimi. Tím nejsou zajištěné rozhledy. V místě 
je evidována i nehoda chodce, která skončila jeho vážným zraněním. 

- Problematické je i stání vozidel před přechodem (nebo někdy i dokonce přímo na přechodu) v ul. 
Kukelská. 

- Časté otáčení vozidel v křižovatce. Zároveň se tu střetávají vozidla jedoucí ze severního úseku Kukelské 
do Žárské a vozidla ze Žárské odbočující do jižní části ul. Kukelská. 

- Parkování vozidel před přechodem v ul. Žárská. 
 

 
Obr 24: křižovatka Kukelská x Žárská 
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 Obr 25: otáčení a vzájemné dávání přednosti v křižovatce 

 

 
 Obr 26: vozidlo sváží odpad v největší ranní špičce 

 

Navrhovaná opatření: 
 
➢ Rozšíření nároží a návrh celé křižovatky jako zvýšené. Zmenšení plochy křižovatky a znemožnění 

parkování v křižovatce (doplnění sloupků). Bude nutné upravit i plochu pod uzavíratelnou klecí na 

kontejnery, která je v úrovni terénu. 

➢ Přechod pro chodce v ul. Žárská – doplní se tak bezpečná pěší vazba podél ul. Kukelská. V době 

zpracovávání této studie se plánovalo vyznačení přechodu do současného stavu. 

➢ Kvůli novému přechodu je nutné vyparkovat několik vozidel z rozhledových trojúhelníků na tomto 

přechodu (potvrzení pomocí VDZ V12a). Zajistí se tak i křivky pro rozměrná vozidla.  
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➢ U přechodu v ul. Žárská u Slévačské je doplněn krátký stín (délky 2,75 m) se dvěma sloupky – 

balisetami. Částečně tak dojde ke zlepšení rozhledových poměrů na tomto přechodu s tím, že dojde 

k zachování 3 parkovacích míst v této ulici. 

➢ V rámci zvýšené křižovatky se doplňují sloupky i na přechodu přes Kukelskou na straně u školy. 

Znemožní se tak parkování před/na tomto přechodu. Umisťuje se pouze několik sloupků, aby byl i 

nadále umožněn vjezd vozidel svozu odpadu do ul. Chvaletická. Doporučuje se upravit čas, kdy bude 

obsluhováno území kolem školy. Vozidla by neměla projíždět ulicí Chvaletická v době, kdy děti chodí 

do školy. 

11. KOORDINACE 
 

V okolí ZŠ Chvaletická je v době vytváření této studie rozpracováno několik jiných projektů, do kterých 

studie zasahuje. Tyto projekty je potřeba vzájemně koordinovat, aby nedošlo k neúplným řešením, 

které nebudou řešit zjištěné problémy. 

 

V době zpracovávání studie ZŠ Chvaletická (zima 2019) byly známy tyto související projekty: 

1. Studie Slévačská, 2019/1251/OD/PŠ, Syrový K. 

Cílem této studie je navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti v celé ulici 

Slévačská a opatření, které bude možné zakomponovat do připravované souvislé údržby. Za 

nejnebezpečnější místa děti považují právě místa na této ulici – ty jsou zpracovaná v rámci 

studie Slévačská. 

Opatření v ulici Vizírská (situace 1) je rozděleno mezi tyto 2 studie. Stavební úpravy přechodu a 

nároží je doporučeno realizovat v rámci studie ZŠ Chvaletická (žádost na BESIP), ostatní úpravy 

v ulici Slévačská jako je úprava VDZ a SDZ možno v rámci souvislé údržby. 

 

2. Zklidnění ulice Poděbradská – zřízení cyklotrasy, DIPRO spol. s r.o., 2019 

Projekt úprav dopravního značení – svedení ulice Poděbradská do 1 jízdního pruhu a doplnění 

parkovacího pruhu a pruhu pro cyklisty. Vyřešení koordinace v oblasti přechodu u zastávky 

Lehovec. Možné pouze lehké posunutí pruhu, stavební úpravy mají minimální rozsah. 

 

3. PID Slévačská – zastávka Sídliště Lehovec, č. akce 2960104, DIPRO spol. s r.o. 

Úprava současné zastávky na zátkovou. V křižovatce Slévačská x Kukelská se potkávají hned 3 

různé akce. Měla by tedy vzniknout jedna stavební dokumentace, která bude brát v potaz 

úpravy této zastávky, studie Slévačské a návrhy ze studie ZŠ Chvaletická a všechny je logicky 

zakomponuje do jednoho celku. Náhled sjednocené situace bude součástí studie Slévačská. 
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V rámci studie ZŠ Chvaletická je navržena úprava křižovatky Kukelské a slepé ulice vedoucí ke 

Chvaletické a dočasné zpomalovací prvky v ul. Slévačská. 

12. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy 

a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti). 

13. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 
 

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce níže. Zpravidla bude třeba 

řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (veřejné osvětlení či změna 

využití plochy – určí stavební úřad dle novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018). Rámcové 

propočtové ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy cca 10 % bez DPH a bez započtení nákladů 

nutných na veškerou agendu a přípravu (zhotovení projektové dokumentace), která činní zpravidla 5 

až 10 % z celkové ceny inv. nákladů. 

 

místo 

odhad inv. 
nákladů (mil. 

Kč) 

1 PŘECHOD ULICE VIZÍRSKÁ – zvýšený přechod 0,45 

1 
PŘECHOD ULICE VIZÍRSKÁ vč. přisvícení – úpravy v ul. 
Slévačská mimo cyklopruhy 0,7 

2 
PŘECHOD TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LEHOVEC – úpravy mimo 
VDZ ve vozovce 0,25 

3 SLÉVAČSKÁ x KUKELSKÁ 0,55 

4 KUKELSKÁ x ŽÁRSKÁ 1,35 

  Propočet celkem stavební i nestavební opatření (bez DPH)  3,3 
 

14. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY 
 

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

odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Řešená místa je třeba řešit 

komplexně, neboť samy o sobě jednotlivé prvky zklidnění zpravidla nefungují – požadovaného 

efektu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu tak lze docílit především vhodnou kombinací těchto 

prvků (např. zmenšení plochy křižovatky v kombinaci se zvýšenou plochou apod.). 
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Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority přípravy v kontextu dalších úprav v celém území hl. 

m. Prahy (akce BESIP, ODO MHMP), dle čehož se bude odvíjet příprava v rámci pověřené organizace 

TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ Praha 14 s následným předáním PD se 

stavebním povolením k realizaci z prostředků TSK. 

Jednotlivá místa lze řešit samostatně a stejně tak uvádět do provozu, tj. jsou z provozního hlediska 

nezávislá. Prioritně by měla být řešena místa v blízkosti školy, které využívá největší počet dětí. Jde 

tedy především o úpravu přechodu v ulici Vizírská (situace 1) a o křižovatku Kukelská x Žárská 

(situace 4). U přechodu přes ul. Poděbradskou (situace 2) jde o poměrně jednoduchou stavební 

úpravu. K výraznému zlepšení situace v tomto místě dojde také realizací nového VDZ v rámci projektu 

„Zklidnění Poděbradská“. Úpravy na ulici Slévačská pak budou záviset na možnostech a limitech 

souvislé údržby, která by měla být provedena v průběhu roku 2020. Řešení kolem autobusové zastávky 

Sídliště Lehovec (situace 3) by se mělo řešit komplexně, ideálně sjednocenou stavební dokumentací, 

která bude obsahovat jak tuto zastávku, tak i úpravy v ul. Kukelská a vzájemné návaznosti. 

 

15. ZÁVĚRY 
 

Dopravní studie se v první části zabývá analýzou současného stavu dopravy v okolí ZŠ Chvaletická. 

Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ v problémové mapě. V těchto místech bylo prověřeno / navrženo 

několik variant zklidňujících bezpečnostních opatření, která mají za úkol odpovídajícím způsobem 

usnadnit každodenní pohyb dětí do školy (především bezpečnější přístup ze zastávek MHD a ze směrů 

odkud chodí nejvíce dětí). Navrhovaná řešení mají zároveň zajistit celkově lepší přehlednost veřejného 

prostoru v řešené lokalitě. 

Sám o sobě tento dokument (a jeho postupné naplňování formou postupných realizací) nezaručuje 

plošné zvýšení bezpečnosti provozu v celé širší řešené oblasti. Postupné realizace budou zlepšovat 

podmínky lokálně a v případě, že budou realizovány všechny (a na ně budou navazovat liniová či plošná 

opatření jako je zřízení zóny 30) lze do jisté míry očekávat i plošný pozitivní efekt na provoz v okolí ZŠ. 

Z prověřovaných míst touto studií je prioritní v rámci akcí BESIP řešit přecházení Vizírské, Slévačské 

a Poděbradské, posléze obě místa na Kukelské. Ostatní místa jsou řešena samostatnou studií 

Slévačské ulice, která na tuto přímo navazuje (zpracovává Ing. Syrový) – seznam viz str. 9. 

Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ, MHMP a ROPID příp. 

dalších servisních organizací (TSK). Nezbytná je osvěta a práce školní komunity. 
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Studie řeší 4 problematická místa v okolí školy. Žáci v dotazníku uvedli ještě několik dalších 

nebezpečných míst. Ty jsou součástí dopravní studie ulice Slévačská. Tyto 2 studie tak pokrývají téměř 

všechna zmíněná nebezpečná místa v okolí školy. 

S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější realizaci 

směřující ke zlepšení v okolí ZŠ) a provést vyhodnocení.  

 

 

V Praze dne 06. 02. 2020  Ing. Petr Kohout a Ing. Květoslav Syrový 
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16. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ 
 

16.1.    Zápis z pracovní skupiny ze dne 23. 10. 2019 na ZŠ Chvaletická, Praha 14 

 

 
ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ CHVALETICKÁ 

 
Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace 

procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. 

 

Schůzka pracovní skupiny dne 23. 10. 2019 
 

Přítomni dle prezenční listiny;  
Omluveni: M. Havelka (MHMP) a paní George (MČ P14) 
 
Cíl schůzky: definice zadání pro dopravní studii  

• Vychází se z dotazníkového šetření a mapování nebezpečných míst, které ve škole proběhlo 

na jaře 2019 – výsledný seznam nebezpečných míst zde: 

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-

projektu/zs-chvaleticka/ 

 
 

• Kombinace se samostatným zadáním návrhů úprav pro Slévačskou ulici na Ing. Syrového ze 

strany MČ Praha 14  

• Možnost realizace některých opatření již v rámci souvislé údržby Slévačské ulice plánované 

na rok 2020. 

• Studie pro školní plán mobility se bude zabývat místy 5, 7, 9 a 10. Studie Slévačské ul. 

(samostatný projekt objednán u K. Syrového) se bude zabývat místy 1, 2, 3, 4 a 6. (viz mapka 

dále). 

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-chvaleticka/
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-chvaleticka/
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1. Cíglerova x Slévačská 

• velká rychlost projíždějících vozidel, špatné rozhledy, chybí nástupní místo pro přechod 

• vzhledem k nutnosti zachovat dostatek místa pro odbočení z Cíglerovy do Slévačské (ve 

směru z mostu) není možné rozšířit chodník 

• komunikace je na mostě, nelze ji rozšířit 

• budou se prověřovat různé varianty řešení, které by vedlo ke zpomalení a zpřehlednění 

situace, prověřit malou OK 

• nově navržena OK na křižovatce Cíglerova x Za Černým mostem, lze předpokládat že povede 

ke zpomalení průjezdu, nutno zjistit vliv řešené místo 

• v realizaci také úsekové snížení rychlosti na 30 km/hod od Broumarské ul. (dle informací OD 

na úřední desce) 

 

2. Slévačská, zastávka Sídliště Lehovec 

• Nepřehledné přecházení v zatáčce 

• Koordinace s probíhajícím projektem Ing. Nováček DIPRO 

• Spojeno s místem č. 9 – přechod ulice Slévačské do ulice Kukelská 

• Doplnění Ing. Havelka: ROPID zpracovával dokumentaci na úpravu zastávky, přechodů atd.. 

MHMP eviduje požadavek na přisvětlení přechodů z obou stran zastávky (příprava 

neprobíhá). 

 

3. Podchod z ulice V Chaloupkách 

• Nepříjemný podchod pod rušnou komunikací 

• Podpora úrovňového přecházení pomocí úpravy přechodu, zlepšit vzájemnou viditelnost 

 

4. Slévačská, zastávka Žárská 

• špatné vzájemné rozhledy – nástupní místo přechodu ve stínu, sloup veřejného osvětlení 
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• Spojení s místem č. 6 dle školního vyhodnocení – přechod ul. Žárská 

• Doplnění Ing. Havelka: MHMP eviduje požadavek na přisvětlení přechodů z obou stran 

zastávky (příprava neprobíhá). 

 

5. přechod Vizírská 

• časté místo pro vysazování dětí z auta 

• otáčení ve vozovce 

 

6. přechod ul. Žárská 

• řešeno společně s místem č. 4 

 

7. přechod Poděbradská u točny tram 

• nově zúžení do jednoho pruhu + přisvícení 

• stále velká rychlost projíždějících vozidel, nerespektování přednosti chodce na přechodu 

 

8. Podchod Hejtmanská 

• chybí přechod na jednom rameni křižovatky 

• využití podchodu v tomto případě pro chodce výhodné – podchod je v úrovni obytného 

území 

• je potřeba kultivovat okolí podchodu 

• nové zpracování cykloznačení v ul. Broumovská mezi Ocelkova a Chlumecká (Ing. Cach) 

 

9. přechod ulice Slévačské do ulice Kukelská 

• dlouhý nepříjemný přechod 

• řešeno společně s místem č. 2  

 

10.  Žárská x Kukelská 

• chybí chodník a pěší vazby 

• otáčení vozidel v křižovatce 

• časté místo pro vysazování dětí z auta 

 

Dopravní průzkum na místech č. 5, 7, 9, a 10 ve spolupráci se školou proběhne dne 24. 10.  

 

Další schůzka pracovní skupiny proběhne v prosinci 2019. 

 

Zapsala B. Klimešová 
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16.2.    Zápis ze souhrnného projednání dopravních studií ze dne 19. 12. 2019 

 
Místo:   ÚMČ Praha 14 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Součástí zápisu jsou návrhové situace, ke stažení zde. 

 

B. ZŠ CHVALETICKÁ 

MÍSTO 1: Vizírská – nepřehledné místo díky parkování těsně u přechodu, časté vysazování 

dětí, parkování na účelové komunikaci, která slouží spíše jako chodník. 

1. Návrh: stavebně řešený zvýšený práh s širokým přechodem navazujícím na obě pěší cesty, 

sloupky zabraňující nelegálnímu parkování; úprava přechodu na křižovatce Slévačská x 

Vizírská doplněná o opatření pro zklidnění dopravy. 

2. Připomínky: 

a. Chodci budou přecházet (nelegálně) v celé šíři zvýšeného prahu, prověřit variantu 

zkrácení prahu jen na šířku přechodu a zúžení účelové komunikace 

b. Zúžení vozovky na 3,75 m + sloupky - nebude možné ve zúženém místě zaparkovat  

MÍSTO 1: Vizírská x Slévačská – nepříjemné přecházení a provoz v místě přechodu 

3. Přechod přes Slévačskou se navrhuje přisvětlit a zmenšit poloměr JV nároží, což je stavební 

úprava tj. kterou by bylo vhodné řešit společně s Vizírskou v rámci BCŠ jako celek anebo jako 

součást souvislé údržby Slévačské.  

 

MÍSTO 2: přechod Poděbradská u smyčky TT - nebezpečný přechod u zastávek MHD, 

nástupní místo přechodu daleko od jízdních pruhů, 2 smrtelné nehody s chodcem, již zúženo na 1 
jízdní pruh, avšak stále dlouhý přechod až do zálivu autobusové zastávky, dle průzkumu podchod 
nevyužíván. 

4. Návrh: zarovnání obruby do přímé a tím zkrácení přecházení o 1,9 m (dnes chodci schováni 

za stožárem VO) 

5. Připomínky: nutná koordinace s probíhající studií na zklidnění Poděbradské 

 Projekt DIPRO 
 
 

6. Dodatečný komentář projektanta: dochází ke zklidnění rozvlnění přímosti vedení jízdního 

pruhu, optické zkrácení přechodu je provedeno cyklopruhem, avšak stavebně řešení zůstává, 

je však jiná / lepší viditelnost řidič vs chodec na jižní straně přechodu. V případě, že dojde 

k realizaci tohoto nestavebního řešení zklidnění, dojde z pohledu bezpečnosti ke zlepšení 

současné situace. Navrhované stavební řešení se tak stává alternativou pro případ, že by 

k projektu značení dle DIPRO nedošlo. 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1_yz0O9t9XfSstm1BJzF5Ltbqr8elSPSl?usp=sharing
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MÍSTO 3: Kukelská x Slévačská - chybí pěší vazby, špatné vazby na zastávky MHD, 

nepřehledné řešení v Kukelské směr ZŠ. 

7. Návrh: doplňuje se chodník v nároží Kukelské (návaznost na severní autobusovou zastávku), 

zkracuje přecházení Kukelské, zřizuje cykloobousměrka, 

8. nutná další podrobnější koordinace na půdě ÚMČ P14 s probíhající akcí na úpravu okolí 

zastávky BUS Sídliště Lehovec (DIPRO, Ing. Nováček), přítomní preferují realizaci jako celek, tj. 

do PD DIPRO zapojit i úpravy navrhované v rámci BCŠ (včetně úprav v ul. Kukelská) a dále 

upravit v této PD (např. vjezdy na parkoviště, které řešit chodníkovými přejezdy) – podrobně 

specifikovat na společném samostatném jednání. 

 
MÍSTO 4: Žárská x Kukelská – chybí přechod v křižovatce Žárská x Kukelská přes rameno 

Žárská, otáčení vozidel v křižovatce a nelegální parkování, časté vysazování dětí na přechodu a na 
začátku účelové komunikace / stezky ke škole. 

9. Návrh: zvýšení celé křižovatky, vytažení chodníkových ploch – nároží a doplnění přechodu pro 

chodce, krátký dopravní stín + balisety před přechodem na východním konci ulice u Slévačské 

bude dostačující, změna dopravního značení na vjezdu do ulice Chvaletická (stezka pro 

chodce a cyklisty s doplňkovou tabulkou se specifikací výjimek), 

10. Připomínky: zřízení přechodu ve stávajícím stavebním uspořádání na žádost občanů již 

v procesu – nutno koordinovat na ÚMČ P14. 
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TP 85 – Zpomalovací prahy 
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VYSVĚTLIVKY:  

- HDP   hlavní dopravní prostor (vozovka) 
- PP   přidružený prostor 
- DZ   dopravní značení 
- VDZ   vodorovné dopravní značení 
- SDZ   svislé dopravní značení 
- DÚR   dokumentace k územnímu řízení 
- DSP   dokumentace ke stavebnímu povolení 
- PID   Pražská integrovaná doprava 
- ROPID   Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
- DPP   Dopravní podnik hlavního města Prahy 
- MHD   Městská hromadná doprava 
- ÚDI TSK   Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací 
- MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 
- MČ    Městská část 
- VO   veřejné osvětlení 
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všechny fotografie: autoři dopravní studie 
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PŘEHLEDNÁ SITUACE

ŘEŠENÉ LOKALITY
:

1. přechod ulice Vizírská

2. přechod tramvajová zastávka Lehovec

3. Slévačská x Kukelská

4. Kukelská x Žárská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická
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CHODCI SMĚR OD ZŠ:

12 / 20  dětí 

30 / 6  dospělých 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

39 / 9  dětí 

41 / 11  dospělých 

4 / 0  řidičů dalo přednost

2 / 0  řidičů nedalo přednost

8 / 8  dětí 

30 / 4  dospělých 

CHODCI SMĚR ZŠ:

29 / 8  dětí 

29 / 7  dospělých 

3 / 0  řidičů dalo přednost

1 / 4  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR ZŠ:

2 / 0  dětí 

3 / 1  dospělých 

5 / 1  řidičů dalo přednost

29 / 3  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

0 / 2  dětí 

5 / 2  dospělých 

29 / 0 ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ

OTÁČENÍ VOZIDEL: 12 / 7

104 / 59

7 / 6

21 / 6

193 / 70

26 / 11

S

L

É

V

A

Č

S

K

Á

CHODCI MIMO PŘECHOD:

5 / 6  chodců

CHODCI SMĚR ZŠ:

P

P

P

12 / 8

Legenda

pěší trasa / cesta

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 1 ~ ANALÝZY

přechod ulice Vizírská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

POPIS PROBLÉMŮ
:

· vozidla parkují v blízkosti přechodu pro chodce, nebo dokonce na

něm - nejsou zajištěné rozhledy

· rodiče zajíždí do ulice Vizírská z důvodu vysazení dětí, otáčí se u

přechodu pro chodce, nebo přes kolmá stání v této ulici - vozidla

tedy přes problematický přechod projíždí vždy 2x

· chodci na přechodu v ulici Slévačská nejsou vidět - výhled blokují

stromy a sloup VO

· vysoké rychlosti projíždějících vozidel

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "frekventovaná ulice"

· "není vidět do vozovky"

· "rodiče zde často vysazují děti"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 10/2019)

· téměř všechny evidované nehody jsou srážky se

zaparkovanými vozidly

· výjimkou je například nehoda přímo v křižovatce

Slévačská x Vizírská, která se stala při nesprávném

levém odbočení, došlo zde k lehkému zranění 1

osoby

· poblíž přechodu v ul. Vizírská je zase evidována

srážka s pevnou překážkou - pravděpodobně šlo o

sloupek DZ

měřítko: 
C.1

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

ANALÝZY - MÍSTO 1

přechod ulice Vizírská

17 / 12 / 2019

DOPRAVNÍ PRŮZKUM  24. 10. 2019, 7:15 - 8:15 (zataženo, mlha, 10°C) / 13:30 - 14:30 (zataženo, mlha, 12°C )

vysvětlivky:  x / y ... intenzity ráno / odpoledne
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CHODCI SMĚR ZŠ:

28 / 1  dětí 

145 / 58  dospělých 

36 / 14  řidičů dalo přednost

96 / 63  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

21 / 9  dětí 

145 / 65  dospělých 

CHODCI PODCHODEM:

0 / 0  dětí 

0 / 0  dospělých 

535 / 744

SKORONEHODA PŘI ŘAZENÍ: 1 / 2

Legenda

pěší trasa / cesta

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 2 ~ ANALÝZY

přechod tramvajová zastávka Lehovec

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

POPIS PROBLÉMŮ
:

· vysoké intenzity vozidel i chodců, velmi vysoký počet interakcí na

přechodu

· většina vozidel zde nedává chodcům přednost

· podchod je vzhledem k jeho stavu zcela nevyužívaný

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "auta nerespektují chodce na přechodu"

· "vysoká rychlost aut"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 10/2019)

· velmi problematické přecházení ulice Poděbradská,

za evidované období se zde stalo cca 40 nehod, 11 z

nich skončilo s následky na zdraví (10x lehká zranění

a 3x těžká zranění)

· celkem je evidováno 6 nehod s chodci, 3 z nich jsou

přímo na vyznačeném přechodu a zranilo se při nich

7 osob

· všechny nehody s účastí chodce se staly ještě před

úpravou přechodu, tedy za stavu, kdy zde ještě

nebylo zúžení do jednoho pruhu

měřítko: 
C.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

ANALÝZY - MÍSTO 2

přechod tramvajová zastávka Lehovec

17 / 12 / 2019
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85 / 24

155 / 65

CHODCI SMĚR ZŠ:

31 / 5  dětí 

21 / 5  dospělých 

14 / 3  řidičů dalo přednost

10 / 5  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

6 / 15  dětí 

14 / 9  dospělých 

CHODCI SMĚR ZŠ:

28 / 11  dětí 

26 / 6  dospělých 

3 / 0  řidičů dalo přednost

0 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

9 / 10  dětí 

57 / 8  dospělých 

CHODCI SMĚR ZŠ:

36 / 4  dospělých 

13 / 6  řidičů dalo přednost

6 / 0  řidičů nedalo přednost

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

5 / 18  dětí 

24 / 5  dospělých 

CHODCI MIMO PŘECHOD:

61 / 63  dospělých 

CHODCI MIMO PŘECHOD:

14 / 25  dětí 

45 / 45  dospělých 

CHODCI PODÉL VOZIDEL:

13 / 36  dětí 

30 / 27  dospělých 

S

K

L

E

N

S

K

Á

43 / 10  dětí 

19 / 16  dětí 

160 / 97

P

P

P

P

Legenda

pěší trasa / cesta

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 3 ~ ANALÝZY

Slévačská x Kukelská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

POPIS PROBLÉMŮ
:

· špatně vyřešené pěší vazby na křižovatce Kukelská x Slévačská

· chodci nejsou vidět přes zaparkovaná vozidla

· přebíhání ulice Slévačská mimo přechod - před BUS zastávkou

sídliště Lehovec

· přechod v ulici Slévačská se nachází v zatáčce, vysoké rychlosti

vozidel

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

přechod Kukelská:

· "přes auta není vidět"

západní přechod ulice Slévačská:

· "přechod je v zatáčce, není zde vidět"

· "auta jezdí rychle a nedávají přednost"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 10/2019)

· v okolí křižovatky je evidováno asi 30 nehod, 3 z nich

jsou s následky na zdraví, není tu žádná nehoda s

účastí chodce

· většina nehod jsou srážky se zaparkovanými a

odstavenými vozidly, je zde ale i velký počet srážek s

jedoucími vozidly kvůli nedodržení přednosti v jízdě a

srážek s pevnou překážkou

· nejzávažnější nehodou je právě srážka s pevnou

překážkou před západním přechodem přes ul.

Slévačská, došlo při ní ke 3 těžkým a 1 lehkému

zranění.

měřítko: 
C.3

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

ANALÝZY - MÍSTO 3

Slévačská x Kukelská

17 / 12 / 2019
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55 / 31

19 / 5

28 / 21

201 / 15  dětí 

CHODCI SMĚR OD ZŠ:

7 / 99  dětí 

16 / 24  dospělých 

CHODCI PŘES KŘIŽOVATKU SMĚR ZŠ:

50 / 12  dětí 

21 / 8  dospělých 

CHODCI PŘES KŘIŽOVATKU SMĚR OD ZŠ:

2 / 25  dětí 

13 / 18  dospělých 

CHODCI PŘES ULICI ŽÁRSKÁ:

10 / 11  dětí 

15 / 7  dospělých 

OTÁČENÍ VOZIDEL: 10 / 4

ZASTAVENÍ VOZIDLA A VYSTUPOVÁNÍ DĚTÍ: 85 / 21

CHODCI SMĚR ZŠ:

60 / 9  dospělých 

13 / 3  řidičů dalo přednost

2 / 3  řidičů nedalo přednost

P

P

P

P

P

P

Legenda

pěší trasa / cesta

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda  / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

MÍSTO 4 ~ ANALÝZY

Kukelská x Žárská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

POPIS PROBLÉMŮ
:

· vysoký počet chodců procházejících skrz křižovatku

· děti přechází mezi stojícími vozidly v místech, kde nejsou zajištěné

rozhledy

· křižovatkou ráno projede v různých směrech vysoký počet vozidel -

velmi nepřehledná situace

· vozidla v křižovatce parkují a otáčí se

POSTŘEHY DĚTÍ A RODIČŮ
:

· "frekventovaný přechod"

· "vystupování dětí"

NEHODOVOST 
(dle statistik PČR, 1/2007 - 10/2019)

· vyjma 2 nehod jsou všechny evidované nehody

srážky se zaparkovaným, nebo odstaveným vozidlem

· první nehoda je srážka s pevnou překážkou -

pravděpodobně se sloupem veřejného osvětlení

přímo před školou

· druhá nehoda je srážka s chodcem přímo v

křižovatce Kukelská x Žárská, kde došlo k těžkému

zranění, chodec přecházel v noci mimo přechod

měřítko: 
C.4

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

ANALÝZY - MÍSTO 4

Kukelská x Žárská

17 / 12 / 2019
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SOUČÁSTÍ DOPRAVNÍ STUDIE ULICE

SLÉVAČSKÁ (SYROVÝ K., 2019/1251/OD/PŠ)
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DOPLNĚNÍ OPTICKOPSYCHOLOGICKÉ BRZDY PŘED PŘECHOD

NOVÉ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

MOŽNÁ REALIZACE CYKLISTICKÉHO OPATŘENÍ JAKO PRVKU

LINIOVÉHO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY (V CELÉ ULICI SLÉVAČSKÁ)

SNÍŽENÍM POLOMĚRU OBLOUKU DOJDE KE ZKRÁCENÍ PŘECHODU

AŽ O 1,65 m

2 x sklápěcí sloupek
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h

PŘED PŘECHODEM JE SNÍŽENA MAXIMÁLNÍ DOVOLENÁ RYCHLOST

NA 30 KM/H, ZE SMĚRU Z PODĚBRADSKÉ JE SDZ DOPLNĚNO O

UKAZATEL AKTUÁLNÍ RYCHLOSTI (POSUN SOUČASNÉHO UKAZATELE)

ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ STROMU DO VÝŠKY 2,5 m - ZACHOVÁNÍ

ROZHLEDŮ

PLOCHA VOZOVKY V ULICI VIZÍRSKÁ JE PŘED SCHODY

ZVÝŠENÁ A PRŮJEZDNÝ PROFIL JE ZÚŽEN NA 4,5 m - JE

TAK MOŽNO ROZŠÍŘIT CHODNÍKOVOU PLOCHU A TÍM I

ZAJISTIT ROZHLEDY, UBÍRAJÍ SE 2 LEGÁLNÍ PARKOVACÍ

STÁNÍ

DOPLNĚNÍ SLOUPKŮ V CELÉ DÉLCE ZVÝŠENÉ PLOCHY,

2 SLOUPKY S MOŽNOSTÍ SKLÁPĚNÍ (ZACHOVÁNÍ

MOŽNOSTI PRŮJEZDU DOPRAVNÍ OBSLUHY)

PŘECHOD PRO CHODCE ŠIROKÝ 9 m - CHODCI TAK MAJÍ

MOŽNOST PO NĚM PŘECHÁZET DO OBOU SMĚRŮ (JAK NA

MLATOVOU CESTU KE HŘIŠTI, TAK SMĚREM K PODCHODU)

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / chodníkový přejezd

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

současná poloha kontejneru

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

MÍSTO 1 ~ NÁVRHY

přechod ulice Vizírská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

měřítko: 
D.1

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

NÁVRHY - MÍSTO 1

přechod ulice Vizírská

23 / 01 / 2020

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ PLOCHA POD SCHODY

· zklidnění dopravy

· široký přechod ze zajištěnými rozhledy

· doplnění sloupků - omezení otáčení vozidel a jejich couvání do

přechodu

ÚPRAVA PŘECHODU V ULICI SLÉVAČSKÁ

· zkrácení přechodu

· snížení maximální dovolené rychlosti

· doplnění optickopsychologické brzdy

· nové přisvícení

LINIOVÉ ZKLIDNĚNÍ ULICE SLÉVAČSKÁ

· ochranný pruh pro cyklisty
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NA ZASTÁVCE LEHOVEC ZASTAVUJE POUZE LINKA 186 S

PŮLHODINOVÝM INTERVALEM (20 MIN VE ŠPIČKÁCH) A NOČNÍ LINKA

912

V ZASTÁVCE JE UMOŽNĚNO ZASTAVENÍ DVOU 12m AUTOBUSŮ

(NÁJEZD 12m), NEBO KLOUBOVÉHO AUTOBUSU (NÁJEZD 18,25m)

ZKRÁCENÍ NÁJEZDOVÉHO KLÍNU TAK, ABY ZÁLIV ZAČÍNAL AŽ ZA

PŘECHODEM

NOVÉ VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UPOZORŇUJÍCÍ NA PŘECHOD

A UKAZATEL AKTUÁLNÍ RYCHLOSTI (PSYCHOLOGICKÉ ZPOMALENÍ)

VYTAŽENÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY - ZKRÁCENÍ PŘECHODU O CCA 2 m

ÚPRAVA ZAČÍNÁ V MÍSTĚ ZAČÁTKU NÁSTUPNÍ HRANY (NEDOCHÁZÍ

KE ZMĚNĚ JEJÍ DÉLKY)

KOORDINACE S PROJEKTEM "ZKLIDNĚNÍ ULICE PODĚBRADSKÁ -

ZŘÍZENÍ CYKLOTRASY" - DIPRO, 2019

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / chodníkový přejezd

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

současná poloha kontejneru

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY

přechod tramvajová zastávka Lehovec

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

měřítko: 
D.2

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

NÁVRHY - MÍSTO 2

přechod tramvajová zastávka Lehovec

23 / 01 / 2020

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

· zkrácení nájezdového klínu a autobusové zastávky Lehovec

· možné rozšíření chodníku - zkrácení přechodu

DOPLNĚNÍ UPOZORNĚNÍ NA PŘECHOD

· nové výstražné svislé dopravní značení

· ukazatel aktuální rychlosti
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SJEDNOCENÍ REŽIMU SPOLEČNÉ STEZKY PRO CHODCE A

CYKLISTY  V ULICI CHVALETICKÁ

V SOUČASNOSTI JE NA VJEZDECH C9, NEBO B11

(NA VHODNÝCH VJEZDECH S VÝJIMKOU PRO ÚMČ PRAHY 14)

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH PLOCH V NÁROŽÍ A ÚPRAVA

SOUČASNÉHO PŘECHODU - JEHO NAROVNÁNÍ A ZKRÁCENÍ,

ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH ROZHLEDŮ NA PŘECHODU

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU A VYZNAČENÍ NOVÉHO PŘECHODU

PŘES SLEPOU ČÁST ULICE

ČÁST ULICE KUKELSKÁ JE NAVRŽENA JAKO

CYKLOOBOUSMĚRKA - JE ZDE DOPLNĚNO PŘÍSLUŠNÉ SDZ A

VYZNAČEN PRUH PRO CYKLISTY, CYKLISTÉ TAK MOHOU

POHODLNĚ PROJET A ODBOČIT NA SPOLEČNOU STEZKU

DOPLNĚNÍ SLOUPKŮ A VDZ V12c PŘED PŘECHODEM
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TOUTO ÚPRAVOU DOJDE V KŘIŽOVATCE KE ZRUŠENÍ

4 PARKOVACÍCH MÍST
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DOPLNĚNÍ ZPOMALOVACÍHO LICHOBĚŽNÍKOVÉHO POLŠTÁŘE

PŘED PŘECHOD
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OKOLÍ ZASTÁVKY SÍDLIŠTĚ LEHOVEC JE ŘEŠENO V

RÁMCI JINÝCH PD - KOORDINACE MEZI PROJEKTY

TÉTO STUDIE, DOPRAVNÍ STUDIE UL. SLÉVAČSKÁ

(SYROVÝ K., 2019/1251/OD/PŠ) A NOVÉ ZASTÁVKY

SÍDLIŠTĚ LEHOVEC (PID SLÉVAČSKÁ, ZASTÁVKA

SÍDLIŠTĚ LEHOVEC, Č. AKCE 2960104)

NA PŘECHODU V ULICI SLÉVAČSKÁ DOPLNIT

CHYBĚJÍCÍ PŘISVÍCENÍ

DOPLNĚNÍ MONTOVANÝCH ZPOMALOVACÍCH LICHOBĚŽNÍKOVÝCH

POLŠTÁŘŮ PŘED PŘECHODY PRO CHODCE - MOŽNO JAKO DOČASNÉ

ŘEŠENÍ PŘED STAVEBNÍ ÚPRAVOU NA ZÁTKOVOU ZASTÁVKU

NAPOJENÍ PROJEKTU NOVÉ ZASTÁVKY NA STUDII

ZŠ CHVALETICKÁ - NUTNÁ KOORDINACE

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / chodníkový přejezd

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

současná poloha kontejneru

úpravy součástí jiné projektové dokumentace

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY

Slévačská x Kukelská

DOPRAVNÍ STUDIE - ZŠ Chvaletická

měřítko: 
D.3

datum: 

příloha: 

číslo přílohy: 
1 : 500

formát: 
A3

NÁVRHY - MÍSTO 3

Slévačská x Kukelská

23 / 01 / 2020

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

VYSAZENÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY

· zkrácení současného přechodu

· lepší rozhledové poměry, které jsou navíc potvrzeny stavebně

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU V ZÁPADNÍM NÁROŽÍ

· nový chodník s navazujícím přechodem

LEPŠÍ PROSTUPNOST PRO CYKLISTY

· napojení na stezku pro chodce a cyklisty

· zřízení cykloobousměrky

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

· doplnění zpomalovacích polštářů před přechody pro chodce

S

záměr: 

dodavatel: 

objednatel: 

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky, z.s.

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Městská část Praha 14

DOPRAVNÍ STUDIE

ZŠ CHVALETICKÁ, PRAHA 14

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073

vypracovali: 

Ing. Květoslav Syrový, ČKAIT ID 0013654

Ing. Petr Kohout,  IČO: 07887329

Vltavská 973/5, 251 01 Říčany

petr.kohout2@seznam.cz

AutoCAD SHX Text
KO 3N

AutoCAD SHX Text
CSN 2005 (CZ)

AutoCAD SHX Text
(c) 2014 Transoft Solutions, Inc. All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
KO 3N

AutoCAD SHX Text
CSN 2005 (CZ)

AutoCAD SHX Text
(c) 2014 Transoft Solutions, Inc. All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
2680/3

AutoCAD SHX Text
2679

AutoCAD SHX Text
2680/8

AutoCAD SHX Text
2681

AutoCAD SHX Text
2717/2

AutoCAD SHX Text
2680/10

AutoCAD SHX Text
2680/7

AutoCAD SHX Text
2654

AutoCAD SHX Text
2707

AutoCAD SHX Text
2717/1

AutoCAD SHX Text
2680/6

AutoCAD SHX Text
2680/4

AutoCAD SHX Text
2680/5

AutoCAD SHX Text
2709/1

AutoCAD SHX Text
2652

AutoCAD SHX Text
2657

AutoCAD SHX Text
2680/11

AutoCAD SHX Text
2659/1

AutoCAD SHX Text
2682

AutoCAD SHX Text
1441/1

AutoCAD SHX Text
1441/2

AutoCAD SHX Text
1442/1

AutoCAD SHX Text
1440/1

AutoCAD SHX Text
1443

AutoCAD SHX Text
1439

AutoCAD SHX Text
1440/2

AutoCAD SHX Text
1442/2



K

U

K

E

L

S

K

Á

K

U

K

E

L

S

K

Á

S

L

É

V

A

Č

S

K

Á

C

H

V

A

L

E

T

I

C

K

Á

X

C
9
a

P
R

A
H

A
 
1
4

M
I
M

O
 
Ú

M
Č

RÉSERVÉ

RÉ
SE
RV
É

CELÁ KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENA JAKO ZVÝŠENÁ A NA ROZHRANÍ

POCHOZÍCH PLOCH JE OHRANIČENA SLOUPKY

DOPLNĚNÍ PŘECHODU V LOGICKÉ PĚŠÍ VAZBĚ, NÁROŽÍ JE

VYTAŽENO DO KŘIŽOVATKY A POLOMĚR OBLOUKU JE SNÍŽEN NA 5 m

NUTNÉ ÚPRAVY POVRCHU POD UZAVŘENOU KLECÍ S KONTEJNERY -

SROVNÁNÍ VÝŠKY (V SOUČASNOSTI VE STEJNÉ ÚROVNI S

VOZOVKOU)

VYPARKOVÁNÍ VOZIDLA PŘED NOVÝM PŘECHODEM, CELKOVĚ

ÚPRAVOU KŘIŽOVATKY UBUDOU ASI 3 LEGÁLNÍ PARKOVACÍ MÍSTA

V

1

2

a

SJEDNOCENÍ REŽIMU SPOLEČNÉ STEZKY PRO

CHODCE A CYKLISTY V ULICI CHVALETICKÁ

Ž
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ÚPRAVA HRANY A DOPLNĚNÍ 3 SLOUPKŮ TAK, ABY NEMOHLA

VOZIDLA ZASTAVOVAT NA PŘECHODU, JE VŠAK TŘEBA ZACHOVAT

PROSTOR PRO PRŮJEZD VOZIDEL SVOZU ODPADU

POSUNUTÍ VYHRAZENÉHO MÍSTA BLÍŽE PŘECHODU
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nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - asfalt

nová vozovka - dlažba

nový chodník / chodníkový přejezd

travnatá plocha

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení

současná hrana

LEGENDA

současný strom

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

současná poloha kontejneru

úpravy součástí jiné projektové dokumentace
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NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKA

· zklidnění dopravy

· úprava nároží v křižovatce

· doplnění sloupků

· zamezení zastavování vozidel v místě přechodu

NOVÝ PŘECHOD PŘES ULICI ŽÁRSKÁ

· doplnění přechodu na místě, kde děti často přechází mezi

zaparkovanými vozidly
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