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Škola sv. Augustina 
Hornokr čská 3, 140 00 Praha 4 – Kr č 
 

 
 
 
 
 

 
Tento dokument není dopravní studií. Jedná se o záp is z návšt ěvy dopravních 
expert ů (projektant ů Bezpečných cest do školy), který obsahuje doporu čení 
možných řešení jednotlivých problematických míst v trase met ro Ka čerov – 
škola sv. Augustiana.  
 
 
PROBLEMATICKÁ MÍSTA NA CEST Ě DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY 
 

• přechod pro chodce přes ulici Budějovická 
• přecházení ulice Hornokrčské 
• bezprostřední okolí školy – vstup do školy 
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1. přechod pro chodce p řes ulici Bud ějovická 
 

 
 

 
 
Současná situace: 
Řidiči (především v klesání) v ul. Budějovická ignorují chodce, kteří hodlají přecházet. 
Jedná se o velmi používaný přechod pro chodce, a to jak dětmi, tak staršími lidmi 
(přímí vazba propojení zástavby s dopravním uzlem Kačerov). 
 
Návrh úprav: 

a. dopravní zklidnění dočasné - pomocí dopravního značení a zařízení 
• osazení citybloků vč. odp. dopravního značení 
• optická brzda 
• zvýraznění značky přechodu pro chodce žlutým odrazivým rámem 
• zvýraznění a  zdrsnění povrchu vozovky před přechodem (rocbinda) 
• podbarvení přechodu 
• bezbarierizace (sklopení obruby) a úpravy pro nevidomé (hmatové úpravy) 
• upozornění i pro řidiče BUS vjíždějících ke Kačerovu 

b. dopravní zklidnění trvalé (stavební)  
• stavebné řešený středový ostrůvek 
• přisvětlení 



PROBLEMATICKÁ MÍSTA NA CESTĚ DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY SV. AUGUSTIANA 
 

 - 3 - 28.4.2011 

 
Vzorové řešení dopravního zklidnění dočasného (pomocí dopravního značení a zařízení) 

MČ Praha-Libuš (ul. Libušská) 
Pozn. Nevhodné je zde osazení značení C4 (šipek) do výšky 1,75 m nad úrovní vozovky, značení 

zamezuje rozhledu jak dětí, tak dospělých! 
 

 
Jedno z možných prostorových uspořádání po vložení ostrůvků (viz přílohu) 
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2. přecházení ulice Hornokr čské 
 

 
 
Současná situace: 
Řidiči často ignorují jak přednost zprava, tak chode pohybující se ve vozovce. 
Prostor nutno zklidnit. 
 
Navrhované úpravy: 

• v křižovatce je nutné sklopit obruby, tj. vytvořit bezbariérové řešení, 
• před křižovatku především v klesání umístit zpomalovací terče nebo je umístit 

přímo do křižovatky (opticko psychologická forma zklidnění, která bude mít i 
pozitivní vliv na současné nedodržování přednosti zprava). 

 

 
Vzorové řešení z Prahy 6 
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3. bezprost řední okolí školy – vstup do školy 

 

 
 

Současná situace: 
Rychlá jízda kolem školy především v klesání. Vchod do školy se nachází v oblouku, 
místo je nepřehledné a mnohdy se zde parkuje nebo zde vozidlo zastaví na 15 
minut. 
 
Navrhované úpravy: 

• dopravní zklidnění, zpomalení dopravy pomocí dopravního značení a zařízení 
(terče viz foto níže, možné úpravy svislého a vodorovného značení viz přílohu) 

 

  
 
Výhled: 
V případě rekonstrukce povrchů v ul. Hornokrčská je nutné počítat s přesunovaným 
vchodem do školy. Kapacita školy se bude každý rok zvyšovat, tzn. že škola bude 
generovat vyšší dopravu v okolí školy a bude tedy třeba řešit i prostor pro 
zastavování vozidel v blízkosti školky a školy. 
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Další podněty rodičů a zástupců školy: 
- úzký chodník na cestě k metru Kačerov (nutno upozornit řidiče autobusů – 

jezdí zde příliš rychle) 

 
 

- chodník na rohu ulic Valtínovská – Hornokrčská – velmi nerovný, hrozí úraz 
(chybí vrchní obrusná vrstva asfaltu) 

 

- V celé trase od metra ke škole vytvořit bezbariérové propojení (cca 10 míst), 

(nejedná pouze o nepříjemnou manipulaci s kočárky, ale přecházející 

zbytečně dlouho zůstávají ve vozovce) 
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- výjezd automobilů z podzemních garáží Hornokrčská 9, jde sice o soukromý 

objekt, bylo by žádoucí upozornění na zvýšený pohyb dětí na chodníku 

- semafor v dolní části ulice Budějovická směrem od Čerčanské ulice: auta 

vjíždějí na přechod i když svítí chodcům zelená 

- podchod pod ulicí Michelskou u metra Kačerov a celé okolí metra – 

nebezpečné místo nikoliv dopravně, ale sociálně. 

- je žádoucí bezbariérový vstup do školky – maminky musí nosit kočárek 

po schodech. 

 

 

V Praze dne 28.4.2011 

 

podněty:   rodiče a zástupci školy 

 

návrhy, foto a text: Ing. arch. Tomáš Cach, tomascach@gmail.com 

Ing. Květoslav Syrový, syrovy.k@gmail.com 

 

příloha 4x A 4: stav a skica konceptu možného řešení dvou problémových míst 

 


