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Vysvětlivky:
HDP

hlavní dopravní prostor (vozovka)

PP

přidružený prostor

JP

jízdní pruh

DZ

dopravní značení

DÚR

dokumentace k územnímu řízení

DSP

dokumentace ke stavebnímu povolení

DIO

dopravně-inženýrské opatření

NAD

nákladní automobilová doprava

PID

Pražská integrovaná doprava

MHD

městská hromadná doprava

VD

veřejná doprava

IZS

integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie)

SSZ

světelné signalizační zařízení

ÚDI TSK

Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací

ÚRM

Útvar rozvoje města (hlavního města Prahy)

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MČ

Městská část
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Podklady a jednání:
Při zpracování studie byly použity následující podklady:
•

údaje o intenzitách motorové dopravy (http://www.tsk-praha.cz)

•

údaje o dopravní nehodovosti (http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx)

•

údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí – CÚZK

•

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

•

polohopis a výškopis zájmového území

•

územní plán hl. m. Prahy

•

projekt úprav Švehlovy ulice v rámci RTT (Metroprojekt, 2011 a 2012)

•

obrázkové, mapové a textové podklady ZŠ Švehlova na Praze 10

•

vlastní fotografie

Během přípravy a práce na dopravní studii proběhla tato jednání:

•

•

společné schůzky pracovní skupiny:
◦

1. schůzka: 8. 11. 2012 – vstupní jednání

◦

2. schůzka: 6. 3. 2013 – prezentace problémových míst a předání podkladů od žáků zpracovateli

◦

3. schůzka: 17. 4. 2013 – prezentace a projednání konceptu studie (variantní řešení)

samostatné předjednání konceptu a návrhu řešení se zástupci odboru dopravy MČ Praha 10 a
Policie ČR (duben a květen 2013)

•

osvětová přednáška na ZŠ Švehlova

•

předání studie: 5. června 2013
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ÚVOD
Cíl projektu
Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy, podpořit, aby se
dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech
dopravního chování a informovanost o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost). Projekt byl inspirován příklady
z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které sdružení Pražské matky získalo na již zhruba dvaceti pražských
školách.

Průběh projektu
Prvním krokem je uspořádání semináře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé
samosprávy a odboru dopravy dotčené městské části a MHMP) a policie, na kterém účastníci získají
základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování
dopravy. Každý žák školy obdrží mapku jejího okolí, kam s pomocí rodičů zakreslí cesty, kudy chodí do
školy a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. Současně vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa
nebezpečná, a mohou případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Děti pak zpracují mapky do třídních map a
poté vytvoří jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpečných míst, včetně
jejich popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující
řešení nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské
části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při prosazování těchto návrhů sdružení Pražské Matky
pracuje v součinnosti se školou, s městskou částí, Policií ČR a odborem dopravy pražského magistrátu.
Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady na straně druhé přináší i významný osvětový
dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje jejich pocit
odpovědnosti za věci veřejné. Výsledky mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility
– dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky
šetrného dopravování do školy.

Cíle a náplň dopravní studie
Hlavním cílem dopravní studie je navrhnout řešení kritických míst na cestách do školy a ze školy.
Pro splnění tohoto úkolu je nezbytné analyzovat a vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace
(prostorové, časové, technické, dopravní apod.). Výsledkem je ideový záměr, který pak slouží jako odborný
návrh pro další jednání a jako podklad pro podrobnou projektovou dokumentaci konkrétních záměrů.
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SOUČASNÝ STAV
Doprava dětí do školy a ze školy
Pěší doprava
Chůze má nejvýznamnější zastoupení ze všech způsobů dopravy. Pěšky chodí do školy nadpoloviční
většina dětí, ze školy dokonce cca 2/3 dětí. Klíčovou roli v tomto chování hraje to, že většina dětí bydlí
v přiměřené docházkové vzdálenosti od školy, v rámci zástavby Zahradního Města.
Cyklistická doprava
V současné době není téměř využívána, což je do značené míry dáno jednak převážně krátkou vzdáleností
školy a bydliště, dále pak ne vždy dobrou průjezdností území a jeho bezpečností pro jízdu na kole.
Nezanedbatelná část dětí však využívá koloběžky, se kterými se zpravidla pohybují po chodníku a zároveň
mohou jít velmi snadno s ostatními část cesty pěšky. Možnost odložení jízdních kol a zejména koloběžek je
ve škole řešena odkládáním a zamykáním v části chodby. V současnosti (květen 2013) je připravována
realizace uzamykatelného prostoru na pozemku školy.
Veřejná doprava
Veřejnou dopravu pro cesty do školy využívá téměř 1/6 dětí. To je do značené míry dáno opět krátkými
vzdálenostmi mezi bydlištěm a školou, kdy se značné části dětí časově o použití autobusu či tramvaje ani
nevyplatí uvažovat. Z hlediska dostupnosti veřejné dopravy je nejpodstatnějším problémem přístupnost
tramvajových zastávek na ulici Švěhlova, a to z důvodu bezpečnosti i komfortu přecházení.
Automobilová doprava
Část dětí vozí rodiče do školy a ze školy autem (cca 1/6 dětí), s ohledem na množství těchto vozidel situace
sama o sobě nepředstavuje zásadní problém. Vhodné by bylo pouze dílčí usměrnění některých rodičů, kteří
při vysazování dětí zastavují zbytečně zčásti na chodníku apod. Poněkud nevhodné je pak zahlcení prostoru
křižovatky u příchodu ke škole parkujícími vozidly, která zčásti zabraňují přímému logickému pěšímu pohybu
a zhoršují rozhledové poměry.

Podrobnější popis dopravního chování dětí je součástí školní ankety a plánu mobility.
Detailnější rozbor dopravní situace je v dalších kapitolách, vždy u jednotlivých problémových míst.
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Urbanistický kontext a vývoj území
Areál školy se nachází na severo-východním okraji zástavby Zahradního Města na Praze 10.
V bezprostřední blízkosti školy se nachází zejména parková zeleň, na kterou navazuje ze severu areál
sportoviště, z východu Švehlova ulice a izolační zeleň, z jihu bytová panelová výstavba a od západu ulice
Topolová s nízkopodlažní zástavbou převážně rodinných domů.
Z hlediska historického vývoje bylo celé území dlouhodobě nezastavěné s poli a jen několika málo cestami,
ze kterých se do současné uliční sítě částečně propsala ulice Topolová. Ve 30. letech zde probíhala
výstavba nízkopodlažních rezidenčních domů se zahradami v duchu konceptu bydlení v zeleni
v příměstských zahradních městech.
Po druhé světové válce došlo ke změně koncepce rozvoje a bylo zde vybudováno několik bytových
„dvouletkových“ domů a založena ulice Švehlova v současné poloze. Následně pak v 60. a 70. letech došlo
k zastavění zbytku území rozvolněnou mnohapodlažní bytovou zástavbou a samostatně řešenou občanskou
vybaveností, včetně budov a areálu školy ZŠ Švehlova a sportovišť, v duchu modernistického oddělování
jednotlivých funkcí v prostoru.

1935

1953
1975
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Z hlediska širších vztahů je problematický zejména
charakter území severně a východně od Švehlovy
ulice s výrobními a skladovacími areály a koridorem
jižní spojky (Městského okruhu) a železnice, které
tvoří významnou bariéru v pohybu územím.
Naopak jižním směrem od řešeného území se
nachází atraktivní rekreační pás podél potoka
Botiče, kde je až na lokální problémy možná chůze
nebo jízda na kole například k Hostivařské přehradě
apod.

Intenzity automobilové dopravy
Z hlediska zatížení tranzitní automobilovou dopravou
je nevhodná zejména situace Švehlovy ulice, kde
díky tomu dochází k částečnému zhoršení
dostupnosti a komfortu veřejné dopravy. Obdobná
situace pak panuje především na Práčské ulici, a to
zejména v době silného provozu na Městském
okruhu, kdy tato historická trasa slouží pro tranzit jako
zkratka.
Naopak uliční síť v rámci samotného řešeného území slouží především místní obslužné dopravě. Na
významných ulicích zástavby (Topolová, Jabloňová) se intenzity automobilové dopravy pohybují v řádu
maximálně několika tisíc vozidel denně včetně autobusů veřejné dopravy, v ostatní uliční síti pak v řádu
desítek až stovek vozidel denně. To samo o sobě umožňuje provést další zklidnění a humanizaci veřejného
prostoru bez větších technických problémů v případě dostatku finančních prostředků.
Vybrané úseky (2012):
Švehlova (úsek Jižní spojka – Topolová, místo 05):
Švehlova (úsek Topolová – Práčská, místo 14):

25 500 vozidel / 24 h / oba směry
21 500 vozidel / 24 h / oba směry

Švehlova (úsek Práčská – Pražská):
Topolová (zejm. místa 02 a 08):

30 500 vozidel / 24 h / oba směry
cca 4 000 vozidel / 24 h / oba směry
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Nehodovost
Pro zjištění nehodovosti za období
posledních šesti let byla použita
testovací
verze
webové
aplikace
Statistického
vyhodnocení
nehod
v mapě.

V rámci řešeného území jsou dopravní
nehody
rozmístěny
relativně
rovnoměrně, s výraznějším výskytem
v místech
dopravně
zatíženějších
komunikací, v oblasti křižovatek, křížení
nebo
v
místech
s
intenzivním
parkováním.

Pro jednotlivá místa byly prověřeny
veškeré evidované nehody a jejich
charakteristika. V případě, že se jednalo
o nehody s účastí chodce, byly tyto
nehody podrobněji zkoumány a jejich
základní údaje zaneseny do přehledné
tabulky.

Ze srovnání jako jednoznačně nejproblémovější a nejkoliznější lokality vycházejí místa na Švehlově ulici,
zejména v oblasti zastávek veřejné dopravy. Naopak jako prakticky bezproblémové se z pohledu statistiky
jeví místo 02, tj. křižovatka v ulici Topolová přímo u školy (to však neznamená, že zde nemůže docházet ke
skorokolizím a že zde nejsou potřebné žádné úpravy, které by mj. usnadnily pěší pohyb v logických přímých
vazbách.) V žádném z evidovaných případů pak nevyplývá, že by účastníkem některé z nehod byly děti
nebo přímo žáci základní školy Švehlova.
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Tabulka nehodovosti ve vybraných místech za období 2007-01 – 2013-02:
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PROBLÉMOVÁ MÍSTA
Obecně k návrhu řešení jednotlivých míst
Návrhy řešení jednotlivých nebezpečných míst v okolí ZŠ Švehlova jsou seřazeny v pořadí dle závažnosti
tak, jak je definovali žáci základní školy. Projektantem byly podrobněji řešeny a prověřovány ty lokality, na
kterých se dohodla školní pracovní skupina.
Výstupem studie je nejen samotný ideový záměr, ale i stručné zaznamenání prověřovaných a diskutovaných
možností a variant řešení. Takto materiál jako celek pak slouží pro další jednání o jednotlivých záměrech a
jako podklad pro zpracování konkrétních projektových dokumentací.
Základním a zcela limitujícím problémem jsou finanční prostředky. Některá opatření je možné provést
relativně levně a rychle pouze pomocí úprav dopravního značení a později komplexněji a nákladněji
stavebně v definitivním provedení. S ohledem na současný stav na úrovni MHMP i městské části lze bohužel
konstatovat, že se některé stavební úpravy podaří zrealizovat nejdříve v horizontu minimálně několika let,
takže v dohledné době mají šanci na realizaci spíše dílčí drobné úpravy.
Další podstatnou roli hraje i koordinace jiných záměrů v území, ať už nové výstavby nebo zejména
rekonstrukcí a úprav komunikací a veřejného prostoru vůbec. Například je velmi žádoucí zkoordinovat
případné souvislé rekonstrukce vozovek s dílčími stavebními úpravami (posuny obrub, rozšíření chodníků
atd.) tak, aby nebyla zafixována současná nevhodná řešení. Dílčí podklady této studie pak mohou být s
výhodou podrobněji zapracovány v rámci komplexnějších řešení.
Projektant této studie doporučuje zejména následující:

•

řešit Topolovou komplexně jako jeden celek: takto lze dosáhnout výrazného kvalitativního i
bezpečnostního posunu a zklidnění dopravy v rámci celého průjezdu oproti současnému stavu tím,
že nebudou řešena bodově pouze některá místa, ale kontinuálně a jednotně všechny křižovatkové
i mezikřižovatkové úseky; tímto postupem bude možné zajistit nejen zlepšení podmínek pro
přecházení chodců, ale i pro jízdu na kole ulicí Topolová (včetně zajištění optimálních šířek, popř.
doplnění integračních opatření atd.); s ohledem na současnou pražskou situaci je vhodné alespoň
připravit projekt jako celek s tím, že bude postupně realizován na etapy v období i několika let

•

zavést zóny Tempo 30 plošně na většině Zahradního Města: s výjimkou „obvodových“ ulic
Švehlova a Práčská, resp. významných obslužných ulic území jako Topolová a Jabloňová je na
zbytku komunikační sítě z hlediska bezpečnosti žádoucí omezit maximální povolenou rychlost na
30 km/h či méně, zároveň se tím usnadní pohyb pěšky i na jízdním kole; jednotlivá zklidňující
opatření lze provádět postupně podle finančních možností; v místech, kde nyní nejsou ani chodníky
(např. Jasmínová č. 23 – 33), by bylo adekvátní zřízení obytných zón.
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MÍSTO 01: Obnova dopravního hřiště u bývalé ZŠ Jahodová

Shrnutí problému a nápady řešení situace z pohledu dětí:
• Dopravní hřiště bylo součástí ZŠ Jahodová, která se s naší školou sloučila k 1. lednu 2007. Dodnes
leží v těsném sousedství bývalé ZŠ, čili hned vedle Cíle (Centrum ZM) na Zahradním Městě.
• Hřiště bylo částečně součástí ZŠ Jahodová
• K poslednímu červnu roku 2007 hřiště jako organizace zcela zaniká – důvodem je nevyjasněné
vlastnictví pozemků pod ním.
• Podle katastru je vlastníkem parcely 2078/394 v Záběhlicích „Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových“, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00.
• V katastrální mapě je hřiště vidět z ptačího pohledu.
• Ze strany naší školy jako nástupnické organizace ZŠ Jahodová, rodičů a dalších obyvatel Prahy 10
bylo několikrát žádáno o obnovu hřiště, pokaždé s reakcí, že to není možné, poněvadž je
nevyjasněné vlastnictví pozemku.
• Obraceli jsme se i na Městskou policii, Policii ČR, vždy však bezvýsledně.
• O tom, že jsou dopravní hřiště potřeba, asi nemusím nikoho přesvědčovat. Je možné je využívat
především pro dopravní výchovu, ale i pro odpolední pobyt občanů městské části.
• Dopravních hřišť je v Praze nedostatek, navíc jsou buď malá, příliš vzdálená nebo na ně mají
ztížený přístup školy, které leží mimo konkrétní MČ.
• Po celé republice se nová hřiště staví za nemalé peníze, zde, v samém srdci Prahy 10 leží nevyužité
hřiště na pozemku, který patří nikomu (zde státu). Zdá se, že hřiště je dosud v poměrně slušném
stavu – kromě stavebních buněk, které sloužily jako zázemí.
Kometář projektanta:
• Z hlediska účelnosti je smysluplné s ohledem na spádové území a rozmístění dalších dopravních
hřišť na území Prahy usilovat o obnovení dětského dopravního hřiště.
• Z hlediska stavebního a technického stavu je hřiště relativně dobře zachované a jeho revitalizace by
byla min. o řád levnější než výstavba nového, rozsahem srovnatelného záměru.
• Z hlediska velikosti je hřiště založeno relativně velkoryse a umožňuje další rozvoj, včetně
případného doplnění dílčích komunikací, opatření pro cyklistickou dopravu apod.
• V rámci této dopravní studie se bohužel nenabízí možnost, jak tento problém řešit.
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MÍSTO 02: Přechod přes Topolovou a ústí ulic Macešková, Karafiátová, Topolová

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Auta jezdí rychle, ráno reagují na strážníka, odpoledne nikoliv, na náměstíčku nevhodně umístěné
parkoviště, chybí přechody;
◦ problematická je délka současného přechodu pro chodce přes ulici Topolová, obdobně jako
vozidla parkující v přirozené pěší vazbě, nechybí zde nutně další přechody pro chodce, potřebu
přecházení lze zejména v případě stavebních úprav uspokojit i jinými způsoby,
• navíc chybí K+R pro rodiče, vezoucí děti do školy a parkoviště autobusů pro odjezdy na ŠvP;
◦ řešení způsobu krátkodobého zastavení vozidel rodičů pro vysazení dětí je na místě, základním
předpokladem pro zlepšení situace je však zejména chování rodičů než výrazné fyzické či
dopravně-organizační úpravy v prostoru; v případě zájezdových autobusů už vůbec není
žádoucí vymezovat samostatnou monofunkční plochu s ohledem na frekvenci využití, je však
vhodné specifikovat prostor, který k tomuto účelu může sloužit
• požadavek na celkové řešení prostoru je zcela na místě
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Ukázka vysazování a případně i doprovázení dětí z vozidel rodičů v prostoru řešeného místa:
• rychlé zastavení a vysazení dětí probíhá často přímo v jízdním pruhu vedlejší komunikace
• v případě doprovázení dětí rodiče vozidla zpravidla zastavují při kraji vozovky, popř. na chodníku
• časté je zastavování v samotné ulici Topolová na chodníku (řešeno v rámci místa 8) či jízdním pruhu

Sčítání provedené žáky školy v úterý 14. 5. 2013 7:15 – 8:15, u přechodu přes Topolovou u školy:
• Přes přechod přešlo
195 lidí
• Přes náměstíčko přešlo
115 lidí
• Chodci přes Topolovou mimo přechod
67 lidí
• Auta shora dolů
320
• Auta zdola nahoru
140
Prověřované a diskutované koncepty řešení
• pro přecházení ulice Topolová je současné umístění přechodu pro chodce v principu v pořádku
z hlediska pěších vazeb a nejvhodnější pro zajištění rozhledových poměrů, ohledně jeho úprav byly
prověřovány a porovnávány 2 základní varianty zkrácení přechodu pro chodce:
◦ výrazné vytažení chodníkových ploch bez vložení středového dělicího ostrůvku
◦ realizace středového dělicího ostrůvku a částečné vytažení chodníkových ploch
•

pro přecházení ústí ulic Macešková a Karafiátová bylo řešeno následující:

◦ kolmé parkování uprostřed prostoru vozovky přerozděluje prostor a usměrňuje provoz lépe, než
◦
◦

◦

◦

když zde původně žádná úprava nebyla, avšak vytváří bariéru pěšímu pohybu: lidé se buď
prodírají mezi auty, nebo jdou ve vozovce po hlavní komunikaci
parkování je v tomto prostoru možné významně redukovat, protože možnosti odstavení vozidel
v okolních ulicích ve vzdálenosti několika desítek až stovek metrů jsou dostačující a místa ani
neslouží pro rodiče, kteří přivážejí děti do školy autem
princip dvou jednosměrných ramen vedlejší komunikace je funkční a měl by být zachován,
protože umožňuje snadné rozfázování přecházení na dvě etapy a otáčení vozidel, která přijedou
ulicí Topolová od SSZ křižovatky s ulicí Švehlova; varianty radikálnější úpravy prostoru
(např. s malou okružní křižovatkou apod.) byly zavrženy z finančních i provozních důvodů
vzdálenost pěší vazby od hlavní komunikace by pro zajištění přímosti pěšího pohybu měla být
v ideálním případě co nejblíže hlavní komunikaci (podél vozovky ulice Topolová), avšak
z hlediska plynulosti automobilové dopravy by bylo výhodnější odsazení cca 5 m tak, aby byl
mezi pěší vazbou a jízdním pruhem hlavní komunikace vytvořen prostor pro vyčkávající vozidlo
pěší vazbu je možné zajistit pomocí přechodu pro chodce nebo místem pro přecházení, včetně
zklidňujících úprav (např. zvýšeným pásem vozovky apod.); toto místo by zároveň mělo utvářet
rozhraní (začátek a konec) zóny Tempo 30, pokud zde bude výhledově realizována
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z hlediska provedení byly porovnávány možnosti realizace pouze pomocí dopravně-organizačích
úprav nebo s rozsáhlejší stavební přestavbou celého prostoru:
◦ úpravy pouze pomocí dopravního značení jsou samy o sobě výrazně rychlejší a levnější, ale i
tak vyžadují alespoň částečné opravy vozovky
◦ stavební úpravy jsou nákladnější na přípravu i realizaci, nicméně v případě požadavku na
realizaci souvislé opravy vozovky nebude cenový rozdíl oproti fixaci současného stavu
pravděpodobně tak velký, zatímco kvalitativní přínos bude o poznání významnější

Návrh:

•

zpracovány jsou dvě základní varianty:
◦

varianta s úpravami pouze pomocí dopravního značení
▪ možné realizovat téměř ihned, vyžaduje pouze projekt pro stanovení místní úpravy provozu
▪ levnější, potřebné jsou dílčí opravy povrchu vozovky (v případě snahy o souvislou opravu
povrchu a následné kompletní doplnění dopravního značení je vhodnější rovnou sledovat
stavební variantu)
▪ předpoklad životnosti řešení v řádu let, výhledově vhodné nahradit stavební variantou
▪ fyzické úpravy provedeny pouze montovanými prvky dopravního značení
▪ přechod přes Topolovou ponechán přesně v současné poloze, pouze zkrácena jeho délka
▪ přecházení přes vedlejší komunikaci je řešeno doplněním přechodů pro chodce
s vypuštěním kolmých parkovacích míst uprostřed prostranství: část z nich lze nahradit
plochou pro průchod a část zvýšenou nepojížděnou plochou
▪ nově zvýšené nepojížděné plochy mohou být standardně zpevněné (betonová dlažba,
zhutněná betonová směs apod.) nebo vegetační s drobnou extenzivní zelení, letničkami
apod. (v případě dohody se správcem komunikace – pravděpodobně akceptovatelné, pokud
by údržbu zeleně prováděla například škola nebo městská část na své vlastní náklady)

◦

komplexní stavební varianta
▪ příprava a realizace nejprve v roce 2014, vyžaduje podrobnou prověřovací studii a DSP
▪ dražší, vyžaduje kompletní přestavbu povrchů, dílčí změny odvodnění apod.
▪ předpoklad trvalého řešení v řádu desítek let
▪ fyzické úpravy provedeny stavebně (s kamennými obrubami,
▪ poloha přechodu přes Topolovou ulici mírně modifikována do vhodnějšího směru, doplněn
středový dělicí ostrůvek
▪ přecházení přes vedlejší komunikaci je optimálně řešeno zvýšeným pásem vozovky,
případně pouze přechodem pro chodce jako u varianty s DZ
▪ nahrazení parkovacích míst je shodné s variantou DZ, nicméně v případě zvýšených ploch
lze výrazně plnohodnotně stavebně rozšířit a sjednotit plochy chodníků na nárožích
▪ je vhodné prověři možnosti umístění nejen drobné zeleně, ale i stromů, zejména s ohledem
na umístění inženýrských sítí a možnosti odvodnění
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MÍSTO 03: Křižovatka Jahodová – Topolová a přilehlé přechody

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Nepřehledné, není vidět přes parkující auta
◦ ulice Jahodová je v kritizované východní části obousměrná s podélným parkováním po obou
stranách a s relativně úzkou vozovkou: pokud parkuje vozidlo hned za přechodem pro chodce
ve směru od křižovatky, není to v rozporu s obecnou právní úpravou, ale opravdu nejsou
zajištěny potřebné rozhledové poměry
• Zpřehlednění křižovatky (zelené kužely?)
◦ použití plastových sloupků (typu baliseta) je možné, rychlé a levné řešení, v případě stavebních
úprav je vhodné zajistit lepší opatření
◦
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Prověřované a diskutované koncepty řešení
• základním problémem křižovatky jsou její výrazně předimenzované parametry pro jízdu ve vozovce,
zejména velké směrové oblouky obrub na rozhraní vozovky a chodníků na nárožích (poloměry
cca 14 m) a široké jízdní pruhy na hlavní komunikaci – díky tomu se dílky přechodů pohybují
v nenormových délkách v rozmezí cca 9 – 15 m a vstupy do vozovky z chodníků jsou zpravidla velmi
šikmé (takže například odbočující vozidlo nepřijíždí k chodci z boku, ale spíše šikmo zezadu)
• v kontrastu s výše uvedeným je stav v ulici Jahodová, která je obousměrná v celé délce, přičemž ve
východní části s podélným stáním po obou stranách vozovky široké 9 m a volnou šířkou pro průjezd
vozidel cca 5 m, v západní části pak vozovce nedosahuje ani 6 m, ale je zde umožněno parkování
při jižní straně vozovky: toto uspořádání samo o sobě zajišťuje výrazné zklidnění dopravy, ale
dostatečné rozhledové poměry jsou zajištěny pouze částečně, zejména u severovýchodního nároží
křižovatky, kde bylo doplněno vodorovné značení a plastové sloupky (balisety) fyzicky zabraňující
parkování před přechodem pro chodce
• výrazným limitem pro návrh úprav je skutečnost, že v nedávné době byly kompletně stavebně
opraveny (předlážděny) všechny chodníky, včetně úprav pro nevidomé, a obnoveny všechny
přechody pro chodce v trvalém provedení, čímž došlo k potvrzením současného nevhodného
uspořádání křižovatky a lze předpokládat, že v dohledné době nebude akcepovatelné toto měnit.

•

prověřovány byly dvě základní možnosti řešení:
◦ doplnění dělicích ostrůvků u přechodů pro chodce přes Topolovou – lze provést i pomocí
montovaných prvků v současné poloze přechodů pro chodce a teprve následně stavebními
úpravami, zůstávají však problematické šikmé vstupy do vozovky a širší délky bočních přechodů
pro chodce přes ulici Jahodová (kvůli odbočování zejména rozměrnějších vozidel)
◦ maximální rozšíření všech nároží (při stavebním provedení výrazně komfortní)

Návrh:

•

•

provést dílčí úpravy pomocí DZ, které povedou
k zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce
a alespoň částečnému zklidnění křižovatky,
zejména:
◦

doplnění „dopravního stínu“ (šikmé čáry
rovnoběžné V 13a) a plastových sloupků
(balisety) na jižní straně východního ramene
ulice Jahodová obdobně jako na straně
severní: díky této úpravě bude dobře vidět
i na malé děti na přechodu pro chodce, které
jsou dnes z pohledu řidiče v zákrytu
parkujícího vozidla za přechodem pro chodce

◦

doplnění „dopravních stínů“ (šikmé čáry rovnoběžné V 13a) v obloucích u nároží
křižovatky tak, aby alespoň vizuálně došlo ke zmenšení pojížděné plochy vozovky
a zpomalení odbočujících vozidel, která budou k chodcům přijíždět více kolmo než zezadu

výhledově žádoucí stavební úpravy nároží a případně i doplnění dělicích ostrůvků, optimálně
v souladu s celkovou koncepcí zklidnění ulice Topolová
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MÍSTO 04: Křižovatka Jabloňová – Topolová a přilehlé přechody

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Nepřehledná, parkující auta blokují výhled, auta jezdí příliš rychle
◦ opravdu nejsou zajištěny potřebné rozhledové poměryv případě, že auta parkují blíže, než je
vodorovným dopravním značením vymezeno, podmínky pak dále zhoršuje keřová zeleň hned u
přechodu pro chodce, rychlejší jízdě automobilů nahrává psychologické působení prostoru s
relativně širokými vozovkami, situaci navíc komplikuje i provoz kloubových autobusů
• Zpřehlednění křižovatky (zelené kužely?)
◦ použití plastových sloupků (typu baliseta) je možné, rychlé a levné řešení, ale vhodnější mohou
být i jiná dopravně-organizační opatření; místo by zasluhovalo komplexnější stavbní úpravu
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Prověřované a diskutované koncepty řešení
• tato křižovatka je obdobně jako v případě místa č. 03 s ulicí Jahodová navržena relativně velkoryse
pro průjezd vozidel, což se negativně projevuje podmínkami pro pěší pohyb
• délky přechodů pro chodce se pohybují v rozmezí cca 9,5 – 12 m na dvoupruhových komunikacích
• významným limitem pro zkrácení délky přechodů v křižovatce je zejména provoz kloubových
autobusů veřejné dopravy, které odbočují mezi Jabloňovou a Topolovou ulicí
• v současnosti je požadováno zachování možnosti odbočení autobusů v obou směrech zároveň tak,
aby se protijedoucí vozidla vzájemně neomezovala; v opačném případě by bylo možné výraznější
zkrácení přechodu pro chodce rozšířením chodníkových ploch na nároží (s tím, že odbočující
autobus vždy zasahuje do protisměru tak, že jej protijedoucí vozidla musejí pustit dřívějším
zastavením, resp. řidič autobusu jim umožní vyjetí tak, aby mu uvolnili prostor), což by vedlo
k výraznému zklidnění dopravy a zvýšení komfortu a pravděpodobně i bezpečnosti přecházení za
cenu částečného (občasného) zpomalení automobilové i autobusové dopravy
• byly prověřovány dvě varianty řešení, přičemž v obou případech bylo přecházení ulice Jabloňová
uvažováno shodně (s ohledem na výše uvedené) s oddělením obou jízdních směrů pomocí
dopravního značení, avšak bez šířky plnohodnotného dělicího ostrůvku:
◦ varianta s maximálním rozšířením chodníkových ploch, kterého je možné docílit zejména na
severním rameni ulice Topolová a zajistit tak dobrou viditelnost chodců, kteří chtějí vstoupit do
vozovky (na přechod pro chodce)
◦ varianta s vložením dělicího ostrůvku je reálná pouze na severním rameni křižovatky bez zásahů
do současných chodníkových ploch, umožňuje rozfázování přecházení na dvě etapy a mírnou
směrovou šikanou pro vozidla sice zklidňuje průjezd vozidel, avšak díky tomu zároveň
dostatečně nezlepšuje viditelnost chodců, kteří se chystají vstoupit z chodníků do vozovky

•

s ohledem na projednávání dopravní studie byly následně ještě podrobněji proveřeny obalové křivky
kloubových autobusů, ze kterých vyplývají tyto minimální orientační limity pro stavební variantu,
pokud by měl být přes ulici Jabloňová zřízen dělicí ostrůvek na přechodu pro chodce:
◦

pro 2,0 m široký dělicí ostrůvek v ulici Jabloňová je nutné posunout přechod pro chodce o
cca 6,0 m dále od křižovatky a nelze zřídit severní dělicí ostrůvek přes Topolovou, pro šířku
ostrůvku 2,50 m je pak minimální posun dokonce 8,50 m; v obou případech je nutné rozšířit
zpevněnou plochu chodníku na úkor zeleně, ale bez půdorysného posunu obrub

◦

aby bylo možné zřídit standardně 2,50 metru široký dělicí ostrůvek v ulici Jabloňová blíže ke
křižovatce, je nezbytné rozšířit vozovku min. o desítky centimetrů na úkor chodníku na
severozápadním nároží; pokud by měl být současně realizován severní ostrůvek na přechodu
pro chodce přes Topolovou, bude nutné přechod pro chodce oproti současné poloze posunout
min. o 6,50 m dále od křižovatky
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Návrh:

•

•

provést levné a rychlé dílčí úpravy pomocí DZ:
◦

pomocí
montovaných
prvků
(např. plastová
obruba
vyplněná
zhutněnou
zpevněnou
plochou
a s plastovými sloupky) zkrátit volnou
délku přechodu pro chodce přes severní
rameno ulice Topolová a fyzicky tak
zamezit nevhodnému parkování, které
zhoršuje
rozhledové
poměry
a viditelnost chodců

◦

přerozdělit provoz v místě přechodu pro
chodce u napojení Jabloňové ulice do
křižovatky
oddělením
jednotlivých
směrů pomocí vodorovného dopravního
značení s montovanými polštáři –
nevznikne sice plnohodnotný dělicí
ostrůvek,
ale
přecházení
bude
bezpečnější

výhledově celé místo vyžaduje komplexní přestavbu včetně prověření výrazných
koncepčních úprav prostranství (např. realizace malé okružní křižovatky apod.), optimálně
v rámci celkového zklidnění ulice Topolová; dělicí ostrůvek přes Jabloňovou lze doplnit
pouze za předpokladu stavebních úprav s rozšířením chodníkové plochy na úkor zeleně a
pravděpodobně také vozovky na úkor části chodníku
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MÍSTO 05: Zastávka Zahradní Město
Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení
situace s kometáři projektanta:
Dva jízdní pruhy, kde často v jednom auto
zastaví a v druhém jede dál. Velmi nebezpečené
místo
• Obecně je světelně neřízený přechod
pro chodce přes více běžných
souběžných
jízdních
pruhů
problematický a v současnosti již
nenormový,
problémovost
místa
potvrzuje i statistika nehodovosti, která
navíc
odráží
pouze
zlomek
nebezpečných situací a skoro-nehod.
Svést dopravu směrem na Hostivař do jednoho jízdního pruhu
• Z hlediska intenzity automobilové dopravy kapacitně problematické, nicméně bez prověření ve
skutečném provozu nikoliv zcela nereálné.
Sčítání provedené žáky v pondělí 13. 5. 2013, 14:00 – 15:00 na Švehlově ulici, zastávce Zahradní Město:
– Počet chodců, kteří přešli k bance z ostrůvku
135
– Počet chodců, kteří přešli od banky k ostrůvku
65
– Počet chodců na přechodu vlevo = blíž ke sjezdu z dálnice
37
– Auta ve směru na Hostivař
532
– Počet chodců mimo přechod
85
– Kolikáté auto zastaví, když chtějí chodci přecházet = průměrně
3,7
– Počet momentů, kdy v 1 pruhu auto zastaví a ve 2. jede dál
9

Prověřované a diskutované koncepty řešení
•

V rámci rekonstrukce tramvajové trati, resp. možných
navazujících úprav ve vozovce se s úpravou tohoto místa
nepočítalo a ani dále nepočítá. V roce 2011 byl pro TSK Praha
zpracován projekt DZ s integrací cyklistické infrastruktury, který
by umožňoval doplnění piktogramového koridoru V 20
v pravém jízdním pruhu.

•

S ohledem na připravovanou rekonstrukci železniční trati a
vybudování nové železniční zastávky „Praha – Zahradní Město“
s přímou přestupní vazbou na nové zastávky veřejné dopravy
v místě dnešního úzkého podjezdu pod tratí je otázkou, zda
budou současné zastávky zachovány nebo zrušeny.
Docházková vzdálenost na zastávky tramvaje a autobusu pro
obyvatele a návštevníky Zahradního města by se v případě
zrušení prodloužila o cca 300 metrů. Ve směru do centra je
navíc nyní zastávka na ostrůvku společná pro tramvaje i
autobusy, po přestavbě budou autobusy opět pouze ve vozovce.

•

S ohledem na současné i výhledové intenzity automobilové dopravy, kapacitní výpočty a vzdálenost
SSZ od současných světelně neřízených přechodů je prakticky nereálné požadovat okamžitou
trvalou realizaci svedení veškeré automobilové dopravy do jednoho jízdního pruhu. Na zkoušku by
však bylo vhodné provést zúžení do jednoho jízdního pruhu pomocí provizorního dopravněinženýrského opatření (DIO, tj. pomocí dočasného žlutého vodorovného značení a mobilního
svislého značení, včetně fyzických prvků) a na základě vyhodnocení reálného fungování případně
přistoupit k opatřením trvalejšího charakteru. V rámci projektu DIO lze např. též prověřit, zda jeden
přechod pro chodce dočasně zrušit a druhý (vzdálenější od sjezdu jižní spojky) zvýraznit apod.

Návrh:

•

Zpracovat dokumentaci DIO pro zkušební svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a
rozhodnout o dalším postupu na základě vyhodnocování reálného provozu.
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MÍSTO 06: Okolí Centrum Zahradní Město (Cíl)

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Pochybné osoby v jeho okolí
• Častější kontrola místa MP nebo PČR
• Není řešeno v rámci dopravní studie.

MÍSTO 07: Cestička za školou podél školní jídelny a přilehlá lavička

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Cestička zarostlá, je tam bahno, na lavičce se srocují podivné existence
• Zrušit lavičku a opravit cestu
• Cesta je opravdu velmi znečištěná, zvláště po dešti obtížně průchozí bez zašpinění obuvi i oděvu,
bahno se navíc roznáší i na zpevněné cesty. Zachování, revitalizace či zrušení lavičky (popř.
laviček) je relativně snadno realizovatelné a rozhodnutí by mělo vzejít na základě širšího konsenzu a
pravděpodobně i vyhodnocení stavu v případě, že bude opravena cesta.
Prověřované a diskutované koncepty řešení
• Cesta sama o sobě pro pěší pohyb význam má, jedná se o logické přímé spojení hlavního vstupu do
školy a ulice Jasmínová. Chůze uprostřed zeleně je navíc sama o sobě příznivější než po chodníku
podél Švehlovy ulice.
• Zejména s ohledem na finanční nákladnost a ochranu zeleně (zejména vzrostlých stromů) je
pravděpodobně vhodnější provedení pouze zpevněné mlatové cesty namísto cesty s živičným,
betonovým nebo dlážděným povrchem.
• Podrobnější prověření není předmětem této dopravní studie, realizace by měla být provedena podle
jednoduchého projektu včetně dílčích úprav zeleně.
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MÍSTO 08: Topolová v oblasti ulice Podléšková

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Chybějící přechod přes Topolovou v úrovni ulice Podléšková
• Přechází tam spousta dětí i dospělých, přirozené místo pro přechod, vytvořit přechod
• V tomto úseku přechází relativně velké množství lidí, přechod pro chodce však není nutně jediné
technické řešení, které je k dispozici. Alternativou může být například místo pro přecházení (resp.
pro překonání komunikace), které sice nepreferuje pěší pohyb před vozidly z hlediska práv a
povinností, ale zajišťuje bezpečné podmínky pro přecházení.

Prověřované a diskutované koncepty řešení
•

řešení přecházení chodců přes Topolovou ulici
◦ v současnosti lidé přecházejí ulici relativně volně kdekoliv v úseku přibližně mezi severním
koncem zábradlí před mateřskou školou a vyústěním zbytku staré zaslepené ulice u Petrklíčové,
zpravidla v závislosti na aktuální dopravní situaci (ve vhodnou chvíli, kdy zrovna nejede žádné
vozidlo, nebo je dostatečně daleko)
◦ v případě snahy o usměrnění tohoto pohybu do jednoho konkrétního místa byla prověřována jak
atraktivita vazby pro chodce, tak rozhledové poměry i vztah k možnostem zastavení vozidel
(podrobněji viz níže)
◦ jako nejvhodnější se jeví místo u mateřské školy, severně od jejího vstupu u konce zábradlí: je
splněna jak poptávka lidí, kteří jdou od zastávky veřejné dopravy Zahradní Město k základní
škole, tak těch, kteří z libovolného směru přicházejí nebo odcházejí k mateřské škole (umístění
vazby více na jih je problematické zejména z důvodu oblouku a horších rozhledových poměrů)
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pro zajištění vazby byly uvažovány dvě základní možnosti z hlediska prostorového provedení:
▪ rozšíření chodníkových ploch a zúžení jízdních pruhů
▪ zachování a potvrzení šířky současných chodníků a doplnění dělicího ostrůvku
z hlediska technického provedení byly porovnávány možnosti stavebních úprav a jen pomocí DZ
řešení vazby pomocí přechodu pro chodce by bylo nevhodné (další přechod v rámci místa 02 je
relativně blízko), vhodnější by bylo provedení místa pro přecházení (překonání komunikace)
zejména s ohledem na řešení místa 02 bylo nakonec dohodnuto, že nebudou prováděny žádné
zvláštní úpravy pro přecházení ulice Topolová oproti současnému stavu: v rámci místa 02 bude
realizováno kvalitativně výrazně komfortnější a bezpečnější řešení zejména pro menší děti (byť
s malou zacházkou pro vazbu zastávka – ZŠ) a pro ostatní chodce je větší volnost přecházení
za současného stavebního stavu s ohledem na relativně nižší intenzity automobilové dopravy
spíše komfortnější oproti fixaci na jedno místo

•

řešení přecházení chodců přes Podléškovou ulici
◦ v současné době nejsou v křižovatce Topolová x Podléšková provedny žádné úpravy pro
chodce: stavebně jsou zde zvýšené obruby a není zde ani přechod pro chodce, ani místo pro
přecházení
◦ ulice Podléšková je jednosměrná (ve směru od Topolové ulice), hned na jejím začátku je vjezd
do zóny 30; problematické je parkování vozidel čato až do křižovatky, kdy je prakticky
znemožněn bezpečný pohyb chodů ulicí Topolová
◦ v případě stavebních úprav by bylo nejlepším řešením maximální rozšíření obou chodníků na
nárožích a doplnění přechodu pro chodce a případně zvýšené plochy vozovky (jako zklidňující
úprava na vjezdu do zóny 30)
◦ v případě úprav pouze pomocí DZ je žádoucí alespoň doplnění vodicích čar u nároží a
plastových sloupků (baliset) tak, aby byl jízdní pruh vizuálně zúžen a nutil řidiče k pomalejší
jízdě a aby bylo fyzicky znemožněno parkování vozidel v pěší vazbě

•

řešení zastavování vozidel rodičů, kteří vezou děti do školy
◦ v současnosti ti rodiče, kteří vezou děti do školy autem a nezastavují v prostoru místa 02,
zpravidla zastavují hned za zatáčkou (přibližně v místě ústí cestičky ke škole, ještě před slepou
cestou před několika řadovými domky), zpravidla zčásti nebo zcela na chodníku
◦ byly prověřovány možnosti realizace parkovacích míst ve vozovce, a to od prověřované pěší
vazby přes Topolovou směrem k SSZ křižovatce: v případě lokálního rozšíření chodníku bylo
možné vymezit cca 10 parkovacích míst, v případě dělicího ostrůvku o několik méně; bez
realizace těchto úprav je možné bezpečné zastavování vozidel již od místa vyústění slepé cesty,
které je dostatečně daleko za zatáčkou Topolové ulice
◦ vyznačování parkovacích stání by bylo nevhodné, protože by byla s největší pravděpodobností
blokována dlouhodobějším stáním, byť by bylo umožněno zachování plnohodnotných jízdních
pruhů (včetně možného míjení jízdních kol a osobních vozidel ve stoupání; 3,75+3,25+2,00 m)
◦ zcela nežádoucí by bylo zúžení chodníku, který je (na rozdíl od západního chodníku) dostatečně
komfortní a přitom také relativně využívaný
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Návrh:
•

doplnění DZ (vodicích čar a baliset) na začátku ulice Podléšková
pro okamžité zlepšení podmínek pro přecházení při chůzi ulicí
Topolová;

•

výhledově stavební rozšíření nároží a doplnění přechodu pro
chodce, optimálně ve zvýšené úrovni na vjezdu do zóny 30;

•

zvážit doplnění DZ pro zajištění krátkodobého zastavování
(resp. vyloučení dlouhodobého stání) vozidel ve vozovce tak, aby
rodiče mohli děti vysadit přímo na východní chodník, odkud se děti
samy dostanou do školy bez křížení jakékoliv vozovky

MÍSTO 09: Parky a zeleň v okolí nám. Mezi Zahrádkami

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Pohyb podivných osob v okolí restaurací, náleven a barů; křoviny
• Prořezat křoviny, častější kontrola MP a PČR
• Není řešeno v rámci dopravní studie.

MÍSTO 10: Křižovatka Hvozdíková – Jabloňová
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Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Chybějící přechod, nový přechod
◦ V tomto úseku přechází relativně velké množství lidí, přechod pro chodce však není nutně jediné
technické řešení, které je k dispozici. Alternativou může být například místo pro přecházení
(resp. pro překonání komunikace), které sice nepreferuje pěší pohyb před vozidly z hlediska
práv a povinností, ale zajišťuje bezpečné podmínky pro přecházení.

Prověřované a diskutované koncepty řešení
•

v křižovatce Jabloňová x Hvozdíková v současné době není žádný přechod pro chodce ani upravené
místo pro přecházení, půdorysně je navíc tato průsečná křižovatka poněkud atypická tím, že je
hlavní komunikace Jabloňová přímo v křižovatce o cca polovinu své šířku uskočená a zároveň se
zužuje, resp. rozšiřuje o jeden metr (šířky vozovky 7 m a 6 m)

•

jako základní byla proveřena varianta se stavebím rozšířením obou východních nároží na úkor
vozovky a doplněním přechodů pro chodce na všech ramenech křižovatky; s ohledem na požadavek
odboru dopravy a policie byl návrh upraven pouze s jedním přechodem přes hlavní komunikaci na
východním rameni, který je sice delší, avšak z hlediska chodců v poptávanější vazbě

•

alternativně byla prověřována stavebně výrazně náročnější vložení dělicího ostrůvku u přechodu pro
chodce na východním rameni, které naopak vyžaduje rozšíření vozovky na úkor chodníku a
min. 2 kolmých parkovacích míst – tato úprava by s ohledem na vyvolané přeložky inženýrských sítí
apod. byla výrazně nákladnější a pro zajištění dobrých rozhledových poměrů by vyžadovala redukci
více parkovacích míst, hlavním přínosem by bylo řešení posunu směrového průběhu jízdních pruhů

•

v případě bočních přechodů pro chodce je možné uvažovat o jejich provedení, resp. nahrazení
pomocí zvýšeného pásu vozovky, tato místa mohou tvořit přirozenou bránu do zón Tempo 30

Návrh:

•

doplnění přechodu pro chodce přes
Jabloňovou ulici na východním rameni
křižovatky a přechodů pro chodce přes
Hvozdíkovou (popř. jejich nahrazení
zvýšenou plochou vozovky)

•

tuto úpravu je možné realizovat pouze
pomocí stavebních úprav s mírným
rozšířením obou východních nároží na
úkor vozovky a u jihovýchodního nároží
pak i částečným rozšířením chodníku na
úkor trávníku
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MÍSTO 11: Křižovatka Práčská – Mikanova

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Chybějící retardér, omezení rychlosti nebo semafor
• Instalace značení a/nebo retardéru
• Na Práčské ulici má s ohledem na její přímost a extravilánový charakter mnoho řidičů opravdu
tendenci jezdit velmi rychle a přecházení pak není bezpečné. Umístění retardéru je s ohledem na
význam ulice (zejm. vozidla IZS a MHD) poněkud problematické. Realizace SSZ je relativně
náročná a zároveň by s ohledem na umístění přechodu bylo nezbytné řídit celou křižovatku, nikoliv
pouze přechod pro chodce, a na základě zkušeností z obdobných míst v Praze se lze oprávněně
domnívat, že by došlo i k výraznému zhoršení komfortu pro přecházení a mnoho lidí by pak stejně
raději přebíhalo na červenou. Jako nejvhodnější se tedy jeví alespoň dílčí úpravy značení, které
povedou ke zklidnění motorové dopravy.

Prověřované a diskutované koncepty řešení
• současná šířka přechodu pro chodce přes Práčskou ulici je pouze 3 m, standardem by měly být 4 m:
s ohledem na intenzitu pěšího provozu je kapacitně sice současná šířka dostačující, ale
z perspektivy řidiče vozidla je přechod pro chodce relativně krátký a méně psychologicky působivý;
s ohledem na zánovní stav stavebních úprav nyní jeho stavební rozšíření sice není prioritou,
výhledově a v rámci komplexnějších úprav je však úprava žádoucí
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přechod pro chodce je již dnes přisvětlen
zřízení SSZ křižovatky nebo pouze SSZ přechodu pro chodce není v dohledné době reálné a
pravděpodobně ani účelné (viz výše)
významným přínosem bude dobudování chodníku podél ulice Práčská (nyní v projekční přípravě),
kde je dnes pouze vyšlapaná pěšina: pro pěší pohyb je přínos zřejmý, ale i psychologickým
působením na řidiče lze předpokládat dílčí zklidňující efekt oproti současnému stavu, kdy má
komunikace praktiky zcela extravilánový charakter (s otevřenými příkopy, v izolační zeleni)
v případě snížení maximální povolené rychlosti na 40, případně 30 km/h lze s ohledem na charakter
místa předpokládat, že tato úprava nebude respektována (mj. i s ohledem na relativně nízkou
frekvenci přecházení); doplnění radaru s panelem zobrazující aktuální rychlost vozidla je v tomto
případě nevhodné, protože spíše odpoutává pozornost řidiče od sledování samotných chodců
dílčí zlepšení je možné provést snadno a levně alespoň pomocí dopravního značení, například:
◦ doplnění VDZ optické psychologické brzdy (ozn. V 18) před přechodem pro chodce ze
západního směru (příjezd ke křižovatce), tj. bílých čar kolmých na směr jízdy přes celou šířku
jízdního pruhu, které se ve směru jízdy postupně zhušťují a zvětšují – díky tomu přechod pro
chodce opticky přibližují a podvědomě působí na řidiče přijíždějícího vozidla, aby zpomalil
◦ doplnění VDZ bílé klikaté čáry (ozn. V 12e) před přechodem pro chodce z východního směru
(výjezd z křižovatky), tj. bílých klikatících se čar při krajích jízdního pruhu, který je touto úpravou
vizuálně zúžen a podvědomě působí na řidiče přijíždějícího vozidla, aby zpomalil
◦ případně doplnění SDZ doporučená rychlost 40 km/h (IP 5) v obou směrech

Návrh:
•

doplnění VDZ optické psychologické brzdy a bílé klikaté
čáry

•

výhledově při stavebních úpravách prostoru rozšířit
přechod pro chodce na standardní šířku

MÍSTO 12: Přechod u křižovatky Jahodová – Jasmínová

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Semafor posílá auta do Jahodové, na přechodu je též zelená. Starý přechod je zrušený??
• Odstranit či obnovit starý přechod. Semafor nastavit, aby neměli zelenou chodci i auta.
• V případě SSZ křižovatek je pohyb vozidel a chodců ve volném směru (tj. souběžně vedle sebe
s možností křížení při odbočování) standardním řešením. Pokud by měli řidiči i chodci zelenou
každý v jinou dobu, znamenalo by to pro obě skupiny výrazné zhoršení komfortu, protože doba
jejich zelené by byla výrazně kratší a museli by tedy zpravidla déle čekat, případně by došlo i ke
kapacitním problémům.
• Starý přechod pro chodce byl proveden pouze žlutým dočasným značením, nyní je tedy zrušený a
pouze jeho zbytky nebyly dostatečně odstraněny.
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Diskutované koncepty řešení:
• V místě zrušeného přechodu pro chodce je logická přímá pěší vazba mezi chodníkem z ulice
Jasmínová na účelovou komunikaci do areálu školy, na kterou navazuje parková cesta (viz bod 07);
tato vazba je vzdálena od SSZ přechodu pro chodce cca 25 m, což je pro zřízení dalšího přechodu
pro chodce relativně krátká vzdálenost (to však platí i o vzdálenosti křižovatky s Jasmínovou ulicí od
Švehlovy, přičemž přechod pro chodce by byl na vzdálenější straně této neřízené křižovatky.
• V případě účelové komunikace je vhodné uvažovat i s pohybem chodců a bezbariérovým napojením
do křižovatky s Jahodovou ulicí (není žádoucí vytvářet zde samostaný chodník, ale raději s cestou
pracovat jako se sdíleným prostorem, popř. i v režimu obytné zóny apod.)
• Křižovatka Jasmínová x Jahodová by měla tvořit zklidňující bránu do obytné oblasti, jejíž
komunikace by měly být optimálně součástí zóny Tempo 30: v ulici Jahodová je lokální omezení
na 30 km/h již dnes, ulice Jasmínová je v návazném úseku obousměrná se světlou šířkou vozovky
pouze 4 m (umožňující jen střídavý provoz dvoustopých vozidel);
• rozsah úprav je žádoucí prověřit podrobnější studií, vhodné by bylo zvýšení částí nebo celé vozovky
v rámci křižovatky, minimalizace ploch pro průjezd automobilů pomocí rozšíření nároží apod.
Návrh:
• Podrobnější prověření revitalizace celé lokality včetně řešení logických přímých pěších vazeb
přes ulici Jahodová a Jasmínová buď pomocí přechodů pro chodce, nebo fyzickými
zkliňujícími úpravami, které by optimálně měly tvořit rozhraní zóny Tempo 30
• Prověřit a případně zajistit v rámci signálního plánu SSZ, aby začátek signálu Volno pro chodce
předcházel začátku signálu Volno pro vozidla (resp. aby chodci dostali zelenou dříve než řidiči, kteří
tak k přechodu přijedou již ve chvíli, kdy čekající chodci již vstoupili do vozovky).

MÍSTO 13: Cesta do školy od ulice Topolová

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Keře znepřehledňují cestu, výskyt podivných osob
• Úprava keřů a chodníku na přístupové cestě
• Není řešeno v rámci dopravní studie.
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MÍSTO 14: Zastávka Sídliště Zahradní Město

Popis problémů z pohledu dětí a nápady řešení situace s kometáři projektanta:
• Krátký interval semaforu
• Prodloužit dobu, po kterou svítí zelený panáček
• Doba zelné (signálu Volno) pro chodce je relativně krátká, což je dáno mj. tím, že současný přechod
pro chodce vede přes vozovku se dvěma jízdními pruhy i přes celé tramvajové těleso najednou.
V případě rozsvícení červeného signáu Stůj! tak musí být chodec schopen přejít až na konec celého
světelně řízeného úseku, nikoliv pouze k tramvajovému ostrůvku.

•

•

V rámci rekonstrukce tramvajové trati, která by měla po odkladech pravděpodobně proběhnout letos
(2013), by měly být rekonstruovány tramvajové ostrůvky i SSZ. V tomo místě by měl vzniknout
plnohodnotný vyčkávací dělicí ostrůvek a namísto současného dlouhého přechodu pro chodce zde
budou dva samostatné kratší světelně řízené úseky (jeden přes vozovku a jeden přes tramvajové
těleso).
Toto místo již není podrobněji řešeno v rámci dopravní studie, výhledově by však bylo velmi žádoucí
kultivovat možnosti příchodu k veřejné dopravě, resp. chodníku podél ulice Švehlova od ulice
Jasmínová.
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ZÁVĚR
Jako souhrnné doporučení této dopravní studie pro další postup lze konstatovat následující:

OKAMŽITĚ lze provést drobné úpravy dopravního značení:
•
•
•

v místě 03 (křižovatka Jahodová – Topolová)
v místě 08 (křižovatka Jahodová – Topolová)
v místě 11 (křižovatka Práčská – Mikanova)

CO NEJDŘÍVE je vhodné:
•
•

•

realizovat alespoň dílčí úpravy pomocí dopravního značení v místě 04 (křižovatka
Jabloňová – Topolová)
podrobněji koordinačně prověřit možnost okamžité realizace v místě 02 (přechod přes
Topolovou a ústí ulic Macešková, Karafiátová, Topolová) pomocí dopravního značení na
dobu několika let, nebo naopak rovnou zahájit podrobnou projektovou přípravu na stavební
úpravy pro rok 2014, popř. 2015
vyhotovit projekt DIO pro místo 05 (zastávka Zahradní Město) a vyzkoušet úpravu
dočasným dopravním značením přímo v reálném provozu

NÁSLEDNĚ je vhodné:
•
•

připravovat podrobnější projekt a realizaci pro místo 10 (křižovatka Hvozdíková –
Jabloňová) a 08 (křižovatka Jahodová – Topolová)
připravovat celkové liniové zklidnění ulice Topolová, včetně míst 03 (křižovatka Jahodová –
Topolová) a 04 (křižovatka Jabloňová – Topolová), a zároveň zavedení plošného zklidnění
pomocí zón Tempo 30 na navazujících místních obslužných komunikacích

Souběžně s těmito doporučeními je dle možností vhodné sledovat i jiné (nedopravní) body.

– 32 –

