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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
NÁZEV AKCE: Bezpečné cesty do školy - Dopravní studie okolí ZŠ Chvaly, 

Praha – Horní Počernice 
 
OBJEDNATEL PD:   ZŠ Chvaly 
    Stoliňská 823 
    Praha 9, Horní Počerncie 
    IČ:  
    DIČ:  
    Tel. 777 705 421 
 
ZHOTOVITEL:  Ing. Květoslav Syrový 

   Saveljevova 1630/20   
147 00 Praha 4                                                                    

    IČ: 76384110,  
    syrovy.k@gmail.com  

tel. 731 701 027 
 
STUPEŇ PD:   studie 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ: listopad 2011 
 
MÍSTO AKCE:  Praha – Horní Počernice 
 
 

 
Praha 20 - Stoliňská ulice (ortofoto, googlemaps) 
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2. PODKLADY 
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• polohopis a výškopis zájmového území 

• územní plán územního celku hl. m. Prahy 

• údaje o dopravní nehodovosti (MHMP) 

• intenzity dopravy z roku 2010 a výhledové (URM MHMP) 

• údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí - ČÚZK 

• průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ 

• vlastní pasport dopravního značení 

• vlastní fotodokumentace 

• koordinace (dostupné související připravované záměry) 

• Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu 

 

 
Výroba školní mapy s problematickými místy v okolí školy (1. stupeň) 
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3. JEDNÁNÍ 
 

Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 

1. schůzka   27.4.2011, vstupní jednání, předání podkladů  

2. schůzka:  14.6. 2011 upřesnění postupu prací 

3. schůzka  27.9.2011, projednání návrhů 

v období 09-10/2011  projektant s návrhy navštívil dotčené strany, které se nezúčastnili 2. 

nebo 3. schůzky (OD Praha Horní Počernice, DOP MHMP - BESIP). 

Předání studie:  15.11.2011 

 

Zápisy z jednotlivých jednání jsou přiloženy na konci této studie. 

 

4. ÚVOD 
 
Cílem projektu Bezpečných cest do škol 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 informovat o mobilitě s důrazem 

na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, 

které byly získány na zhruba dvaceti pražských školách. 

 
Školní pracovní skupina (d ěti, rodi če a pedagogové) zpracovali své poznatky, doplnili 

je o vlastní pr ůzkumy, sestavili mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam 

nebezpečných míst, v četně jejich popisu . Výstupy sloužily jako jeden z podkladů 

pro zpracovatele této dopravní studie.  

 

Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady a odborníky na straně druhé přináší 

i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní 

výchovu a zvyšuje jejich pocit spoluodpovědnosti za veřejný prostor. 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. 
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5. CÍLE A NÁPL Ň DOPRAVNÍ STUDIE 
 

Cílem dopravní studie je zjistit kritická místa na cestách do školy a ze školy, vyhodnotit 

možnosti území, definovat limity realizace (prostorové, časové, technické, dopravní 

a finanční) a pro tato místa pak navrhnout odpovídající opatření nebo jejich kombinaci.  

 

Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je 

v grafické rovině, které pak poslouží jako odborný návrh pro další jednání a jako podklad 

pro podrobnou projektovou dokumentaci, resp. jako i další podklady pro plán mobility školy. 

 

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

především reakcí na stav současný (pro rok 2011) , takže v případě jakýchkoliv změn 

v území (ať již dopravně-organizačního charakteru nebo stavebního) lze na tyto skutečnosti 

reagovat a návrhy zpracované touto studií mohou být doplněny resp. upraveny nebo některé 

navržené prvky ze záměru vypuštěny. 

 
Školní mapa s problematickými místy v okolí školy (2. stupeň) 

 

6.  VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ, INTENZITY, NEHODOVOST 
 

6.1 Podklady od školní pracovní skupiny 

Četnosti označení nebezpečných míst žáky ZŠ: 
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     Návrhy na zlepšení cestování do školy zazněly … 
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24 23 96 I.A 0 0 1 0 0 0 0 1 

22 20 91 I.B 4 1 0 0 0 4 0 0 

30 30 100 II. 4 6 0 4 1 0 5 3 

22 17 77 III.A 0 0 2 0 0 0 0 9 

29 28 97 III.B 0 0 2 0 0 0 1 2 

28 23 82 IV. 1 1 5 0 3 0 4 2 

31 30 97 V. 0 4 0 3 0 0 2 2 

P
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186 171 92 CELKEM 9 12 10 7 4 4 12 19 

             

20 15 75 VI.A 3 1 4 0 0 0 4 4 

19 14 74 VI.B 0 0 3 0 2 0 2 3 

29 27 93 VII. 0 0 8 0 0 0 1 2 

23 21 91 VIII.A 0 1 2 1 0 1 4 2 

27 23 85 VIII.B 0 0 0 0 0 0 0 5 

22 10 45 IX.A 0 0 3 0 0 0 0 2 
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21 17 81 IX.B 0 0 5 0 0 0 1 2 

S 161 127 79 CELKEM 3 2 25 1 2 1 12 20 

             

CELKEM ZŠ - počet 12 14 35 8 6 5 24 39 
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Během konce školního roku 2010/2011 proběhly 4 průzkumy zaměřené na způsob dopravy 
do školy: 
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6.2 Další podklady 

Současné intenzity motorové dopravy  v okolí školy (URM hl. m. Prahy červen/2011): 
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Výhledové intenzity motorové dopravy  (URM hl. m. Prahy červenec/2011) pro navrhovaný 

územní plán (po zprovoznění páteřní komunikační sítě): 

 

 

 

Z porovnání intenzit současných a výhledových je patrné, že intenzity motorové dopravy 

na Náchodské by se m ěly snížit zhruba na polovinu, avšak podmínkou je jednak 

dobudování nadřazené komunikační sítě a současně série zklidňujících resp. dopravně-

organizačních opatření v MČ Praha 20 na kom. Náchodské a okolí. 
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Nehodovost v letech 2007-2011  

Z rozložení nehod (na situaci níže oranžové křížky) za roky 2007-2011 je patrné, že na 

komunikaci Náchodská (která v současnosti plní především funkci průtahu Prahou 20) 

dochází k nehodám zapříčiněným nedodržování rychlosti, nedostatkem pozornosti a 

nedodržováním bezpečnostních odstupů. Pro intenzity cca 25.000 až 30.000 vozidel za 24 

hodin na Náchodské (obousměrně) je na této komunikaci příliš výjezdů a křížení s jinými 

komunikacemi.  

Z nehodovosti je patrné například nevhodné umístění výjezdu z čerpací stanice pohonných 

hmot (ČSPH), dále nevhodné řešení signalizované křižovatky u této ČSPH.  

Původně velmi nehodová křižovatka byla upravena jako signalizovaná (Náchodská x 

Božanovská – označeno zeleně), takže například v roce 2009 se v této křižovatce již nestala 

ani jedna nehoda. Pro cesty do škol se jedná o zásadní zlepšení na jedné z 

důležitých pěších tras, resp. jízdy na koloběžce či jízdním kole, v koridoru podél Náchodské 

ulice. 

 

 
podklad BESIP MHMP 07/2011,  

červeně je znázorněna pozice ZŠ Chvaly, 

oranžové křížky znázorňují místa nehod v letech 2007-2011,  

zeleně je označena křižovatka Náchodská x Božanovská 
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7. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY, ROZBOR ÚZEMÍ 
 

7.1 Automobilová doprava 

Pro celkový stav dopravy v Horních Počernicích (Praha 20) jsou zásadní nežádoucí intenzity 

automobilové dopravy mezi Středočeským krajem a hl. m. Prahou v ulici Náchodská. Po této 

komunikaci se do Prahy a naopak pohybuje jednak IAD z okolních obytných satelitů a jednak 

se jedná o tranzitní dopravu z východních Čech a části SČ kraje po silnici č. 611. I přes 

existenci současné D11/E67 část nákladní dopravy stále využívá původní dálkové 

komunikace jako zde, tj. silnici č. 611. Jelikož se však poloha napojení D11 na R1 a dále 

nepodařilo zkoordinovat s územním plánem již před desítkami let, tak výsledkem jsou 

poloviční intenzity na Náchodské oproti současné D 11 (viz mapka na straně 9, kde lze 

srovnat intenzity: 30 tis. na Náchodské vs. 55 tis. vozidel na D11). 

 

Dle intenzit a současného stavu je zřejmé, že Praha 20 v ulici Náchodská trpí nadměrným 

tranzitem (průjezdná doprava, která do území nepatří). Z nehodovosti vyplývá, že 

Náchodská vyžaduje liniové zklidnění dopravy nejlépe formou zklidnění průtahu (zúžení 

hlavního dopravního prostoru, zeleň, opatření na vjezdu do zastavěného území, „rozvlnění“ 

přímých úseků, výraznější přechody, opatření na vjezdu do obslužných komunikací atp.). 

Nejzásadnější je však zamezení průjezdu zbytného tranzitu dopravně organizačním 

opatřením (zákaz vjezdu nad 6 t mimo dopravní obsluhu – na výjimku). 

 

 

ul. Náchodská – pohled směrem do Prahy 
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V současnosti probíhá snaha o zklidňování obslužných komunikací Prahy 20 (odbor dopravy 

MČ Praha 20) a snaha zavádět ZÓNY TEMPO 30. Toto opatření velmi pomůže nejen 

bezpečnějším cestám do škol, ale k celkové lepší obsluze území především pěší a 

cyklistickou dopravou.  

Automobilem s rodi či do školy cestuje cca 25% žák ů. 

 

7.2 Veřejná doprava 

Obsluha území veřejnou dopravu je v Písnici zajištěna autobusy PID, linkami 220, 221,223, 

261, 273, 296 a dále příměstskými 303, 304, 344, 353 a 398 a to nejbližší zastávkou 

„Chvaly“ (docházka cca 170 m tj. cca 4 minuty). Všechny linky směřují podél Náchodské 

(Černý most – Praha 20 a dále), pouze linka č. 296 (MIDI) vede jižní části ulice Stoliňská a 

pak ul. Hartenberskou. 

Pohyb ze zastávky Chvaly: přechod Náchodská (bez SSZ) - chodník Náchodská - přechod 

Stoliňská - úzký chodník Stoliňská – ZŠ Chvaly. 

Veřejnou dopravou a pak p ěšky se pohybuje cca 40 % žák ů ZŠ. 

 

 

 

zdroj: www.ropid.cz (2011), červeně – pozice ZŠ 

 

7.3 Pěší doprava 

Chodníky v Praze 20 – Horní Počernice chybí pouze v původních nerekonstruovaných 

komunikacích (např. Stoliňská), nebo které jsou rekonstruované do podoby obytné zóny a 

také tak vyznačeny (např. ulice Šplechnerova).  
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Pěší koridory jsou znázorněny na celkové situaci modře. Samostatn ě nebo v doprovodu 

dochází do ZŠ cca 30% žák ů. 

Od nejjižnější části Prahy 20 je to do školy cca 2 km a od východního cca 3,5 km.  

Největšími překážkami pro chůzi v Písnici jsou: 

• příčné překonání komunikace Náchodská a současně nepříjemný pocit vč. nadměrné 

dopravy v této ulici (včetně nečistot a hluku), 

• překonání ulice Bojanovské 

• pohyb po Stoliňské 

• prostor před školou ve směru od Chvalské tvrze. 

 

neprostupná hradba vozidel přímo před školou 

 

7.4 Cyklistická doprava 

Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách: 

• dopravní funkce (cyklodoprava), 

• rekreační, oddechová a sportovní funkce. 

Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo 

po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. Obecně platí, že dopravní cyklisté 

vyžadují plošný pohyb územím, nejlépe po zklidněných komunikacích, avšak při zachování 

komfortu pro nezávislý pohyb územím. Časté kličkování a přednosti v jízdě znamenají 

vysokou míru snížená komfortu použití jízdního kola pro dopravní účely. Značené koridory 

(cyklotarsy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. sběrnici pro dálkové přesuny 
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např. v rámci městské části nebo do sousední. Běžná zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na 

kole je cca do 7-10 km. Horní Počernice jsou relativně rovinaté.  

Pro rekreační cyklistiku a cykloturistiku je využíváno zpravidla značených tras, které jednak 

prochází územím a napojují ho na sousední regiony, a jednak mohou samy o sobě tvořit cíl, 

tj. místní krátké propojky a trasy pro krátkodobou rekreaci. 

 současnosti jsou na území Horních Počernic vyznačeny tyto cyklotrasy: 

• KČT (Klub českých turistů):  0035, 0036, 14, místní HP-KL, a tzv. Pražské kolo: 8100 

• Z pražských celoměstských to je zatím pouze „A 257“, avšak v plánu je všechny trasy 

KČT přeznačit na celopražský systém číslování. 

 

Pro cesty do škol je velmi důležité paralelní propojení podél ulice Náchodská. Dnes tudy 

vede CT č. 0035 (budoucí celoměstská páteřní A 26). Tyto ulice mají být maximálně 

zklidněné (Šplechnerova a Mezilesí). 

 

Děti se do školy pohybují p řevážně po chodnících nebo v soub ěžných zklidn ěných 

komunikacích. 

 
zdroj: MHMP, cyklomapa 2010, Praha cyklistická, http://cyklo.praha-mesto.cz  

(plnou linií jsou značené trasy, přerušovanou pouze doporučené, v terénu neznačené)  

 

Současné zařízení pro cyklisty se omezuje pouze na směrové orientační značení v převážně 

zklidněných komunikacích. Cyklisté mají přístup na všechny komunikace. V Praze 20 byla při 
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průzkumech sledována místní obsluha území, kdy se cyklisté projíždějící Počernicemi se 

pohybují v komunikaci Náchodská (budoucí A 264) a místní vazby se odehrávají také 

v okolních komunikacích. Z tohoto důvodu bude třeba budoucí zklidnění Náchodské 

provádět i s ohledem na pohyb cyklistů (integrační opatření pro cyklodopravu). Paralelní 

cyklotrasa č. A 26 (paralelní s Náchodskou) slouží především pro kombinaci dálkových 

vazeb (mezi pražskými MČ a Středočeským krajem).  

 
VÝHLEDOVÁ CYKLOMAPA CELOMĚSTSKÉHO SYSTÉMU CYKLISTICKÝCH TRAS hl. m. Prahy 

zdroj: MHMP, stav 03/2011, Praha cyklistická, http://cyklo.praha-mesto.cz  

 

 

kolem osmé hodiny ranní se v Náchodské pohybuje až 80 cyklistů za hodinu  
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cyklodoprava v Náchodské je ve směru od Černého mostu zatím tolerována i na chodníku 

 

 

pohyb cyklistů v Náchodské 

 

 

cyklodoprava v ul. Mezilesí (trasa 0035, budoucí A 26) 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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současné stojany ve vnitrobloku ZŠ Chvaly 

 

parkování kol na chodbě školy 

 

stojany před starou budovou ZŠ Chvaly v ul. Stoliňská 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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8. NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ 
 

V rámci mapování byl sestaven seznam lokalit, kterým se věnuje tato dopravní studie. Jedná 

se o tyto: 

 

1. Nejbližší okolí školy 

2. Přechod Náchodská 

3. Chodník Stoli ňská 

4. Přechod Hartenberská 

5. Nájezd na cyklostezku 

6. Zklidn ění Náchodská 

7. Přechod Božanovská 

 

Na následující přehledné mapce jsou znázorněny jednak místa dle seznamu 

(PROBLÉMOVÁ MÍSTA „PM 1-PM 7“) a jednak jsou označena místa další. Problémové 

místo 6 je liniového charakteru a tato dopravní studie se jím zabývá pouze v obecné rovině 

(výčet problémů, doporučení). 

 

V rámci sběru dat a podkladů proběhla snaha zpracovatele zkoordinovat všechny dostupné 

záměry v území (konzultace s investory, odborem dopravy MČ Praha 20). Bohužel se ve 

všech případech nepodařilo získat podrobné informace, takže například v případě místa 5 – 

nájezdu na cyklostezku v ul. Stoliňská – Hartenberská je návrh napojení pouze ideový. 

V místě má vzniknout okružní křižovatka, avšak vzhledne k majetkoprávním poměrům je 

podoba realizace akce zatím blíže neurčitá.  

 

V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA jsou pak všechna opatření rámcově ohodnocena, na jaké 

finanční prostředky přijde realizace. 

 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM1: Nejbližší okolí školy 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- rodiče zajíždí svými automobily až před školu 
- nevhodně parkují 
- ohrožení ostatních dětí při příjezdu, parkování, otáčení a odjezdu 
- překračování povolené rychlosti ve Stoliňské 
- zatížení křižovatky ul. Náchodská x Stoliňská 
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
o Ulici Stoliňská je vhodné provést jako jednosměrnou (od Náchodské k Hartenberské) 

s povoleným obousměrným průjezdem jízdních kol. Doplněno bude odpovídající 
dopravní značení (B2 a IP4b + E12a/b, C3b + E13).  

o Ulice Stoliňská bude ponechána v režimu obytná zóna a bude zde vyznačena 
vodorovným značením možnost parkování (dnes v horní části u školy funguje nelegálně) 
a to v části od Náchodské k ul. V Babyku. Zbývající část ul. Stoliňská (V Babyku – 
Hartenberská) bude vyznačena v další fázi /rok 2012 – viz bod PM 3, níže/ současně 
s úpravou křižovatky Stoliňská x Šplechnerova. Součástí bude tzv. „rozvlnění trasy 
obytné zóny“ pomocí parkovacích míst a to tak, aby byla zachována bezpečnost jak 
chodců, tak cyklistů, pohybujících se zde v obou směrech.  

o Obruba podél školy bude ponechána se zákazem zastavení. 
o Okolí vyústění pěšího propojení od ul. Na Chvalské tvrzi přímo před školou bude 

zvýrazněno vodorovným značením (žlutá čára) pro zákaz zastavení. V místě 
zahrazovacích sloupků od ul. Na Chvalské tvrzi bude ponechán prostor minimálně 2,0 m 
pro možný průjezd cyklistů a průchod.  

• První fáze úpravy dopravního značení bude provedena na základě stanovení 
místní úpravy dopravního značení - dle návrhu zástupců MČ Praha 20. Realizace 
bude provedena v co nejkratším možném termínu – dle možností MČ. 

 
• Úpravy pro druhou fázi (dolní část ul. Stoliňská – pod školou) budou reflektovat 

zkušenosti ze sledování provozu. 
• Na předání dopravní studie BCS budou přizváni zástupci Městské Policie a bude 

dohodnuta případná součinnost při dohledu dodržování pravidel silničního 
provozu (na základě nové úpravy dopravního značení). Přítomní se shodli, že 
prvních 14 dnů je klíčových a občasné kontroly policejními hlídkami před 
prostorem školy v době od 7:30 do 8:00 budou ku prospěchu následného užívání 
komunikace Stoliňská.  

 
VARIANTA 1 - dlouhodobý časový horizont řešení (stavební úpravy) 

o zřízení jednosměrné obytné zóny se stavebními úpravami v návaznosti 
na ul. Stoliňskou 

� schodiště od Chvalské tvrze + stavební práh před školou 
� stavební práh (jižní rameno křižovatky Náchodská x Stoliňská) 
� rozšíření chodníku před školou 

 
VARIANTA 2 - střednědobý časový horizont řešení (dopravní značení a lokální stav. úpravy) 

o úprava dopravního režimu (dopravní značení) 
� zajištění parkování zdarma pro rodiče v místě Chvalské tvrze 

o lokální stavební úpravy místa před školou (stavební práh + lokální rozšíření) 
 

VARIANTA 3 - krátkodobý časový horizont řešení (dopravní značení 
o reorganizace dopravy dle výše uvedeného (pouze realizace úprav dopravního 

značení a zařízení) 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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křižovatka Náchodská x Stoliňská 

  
před školou 

  
propojení k Chvalské tvrzi       u staré budovy ZŠ 

 
chodník ke škole 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 2: Přechod Náchodská 
 

SOUČASNÉ PROBLÉMY: 
- velkorysé šířkové poměry pro automobilovou dopravu, chodci jsou na přechodu 

ignorováni 
- přechod v nepřehledném místě: nutno zklidnit, zpomalit dopravu 
- krátká zastávka MHD 

 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
Pěší propojení od zastávky BUS Chvaly k ZŠ je jedním ze dvou nejpoužívanějších. Nutno 
upravit: 

• provedení ostrůvku stavebně (min. š. 3,0 m) 
• přisvícení přechodu  
• prostor zastávky – zvětšení nástupní plochy, prodloužení zastávky 
• bezbarierizace a úpravy pro nevidomé 
• optickopsychologická brzda z obou směrů 
• jízdní pruhy v šířkách 3,75 m pro umožnění integrace opatření pro cyklistickou 

dopravu (piktogramové koridory, DZ č. V20) 
• navazující stavební prahy v přilehlých kříženích pro zlepšení poměrů pro 

chodce 
 

S úpravou přechodu souvisí i úprava dalšího místa a to přecházení přes jižní rameno 
křižovatky Náchodská x Stoliňská. Zjednosměrněním ul. Stoliňská se sice zvýší bezpečnost 
na přechodu, avšak upozornění je nutno podpořit i stavebním opatřením v podobě provedení 
přechodu jako integrovaného na zvýšeném prahu, tímto bude současná obytná zóna 
zvýrazněna i stavebně, dle odpovídající legislativy a technických podmínek. 
 
 

 
přechod na Náchodské 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 3: Chodník Stoli ňská 
 

SOUČASNÉ PROBLÉMY: 
- dopravní režim sice obytná zóna, avšak fyzicky nefunguje, stavební stav neodpovídá, 
- pro chodce nebezpečný pohyb (v zimě zhoršení s absencí údržby pohyb středem 

vozovky, tj. dopravním prostorem) 
- chybí chodník: parkování vs. chůze – nebezpečné obousměrně 
- chybí zpomalení dopravy ve střední a spodní části ulice Stolińská 
- ulicí prochází naučná pěší trasa – pohyb o vozovce mezi parkujícími vozidly 
- nepřehledné místo pod starou budovou ZŠ 
- parkoviště vozidel přímo před vchodem do staré budovy ZŠ 

 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
Obecně: 

• jednosměrná obytná zóna (směr Hartenberská) 
• rozvlnění pomocí rozmístění parkování (reorganizací) 
• umístění příčných prahů 
• vymezení chodníku v horní části ulice 

 
FÁZE 1: (realizace dle jednání na ÚMČ Praha 20: 2011-2012)  

• úprava pomocí dopravního značení dle situace  
• rozsah Náchodská – ZŠ Chvaly 

 
FÁZE 2: (realizace dle jednání na ÚMČ Praha 20: 2012-?) 

• úprava pomocí dopravního značení dle situace  
• rozvlnění a zklidnění dopravy ve zbývající části ulice + zřízení úpravy 

v křižovatce s Hartenberskou. 
• rozsah celá ul. Stoliňská včetně křižovatky s Hartenberskou 

 
FÁZE 3: (realizace ?) 

• řešeno stavebně v rámci TV Horní Počernice (investor OMI – obnova 
komunikací včetně technické vybavenosti) 

 

 
pohled směrem ke škole od ul. Hartenberská 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 4: Přechod Hartenberská 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- chybí pěší propojení od jižního konce ul. Stoliňská kolem Lidlu směr metro Černý 
most. 

- Nepřehledné a nebezpečné překonávání komunikace i v místě současného přechodu 
 
 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
 

• Zřízení přechodu brání pozemkové vztahy – nelze realizovat navazující chodníky 
bez dořešení majetkových vypořádání. Komunikaci Hartenberská vlastní 9 
soukromých vlastníků, stejně jako přilehlý pozemek k areálu LIDL ČR a LUKOIL CR.   

• Důležité je propojení od ul. Vrbovka směrem k podchodu pod R1 směr Černý Most. 
Současný přechod je využíván jak cyklisty, tak chodci. Podél obchodního domu však 
chybí chodník.  

• Současný přechod bude doplněn o prvky, které na jeho výskyt důsledněji upozorní. 
Může být: 

 
i. Proveden dopravním značením, rozdělen na poloviny středovým 

ochranným ostrůvkem. 
ii. Proveden stavebně – taktéž ochranným ostrůvkem š. 2,5 m 

 

 
současný přechod přes Hartenberskou 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 5: Nájezd na cyklostezku 
 

SOUČASNÉ PROBLÉMY: 
- frekventovaná nepřehledná vozovka mimo parametry vyhovující komunikace 
- pohyb cyklistů / nájezd na rekreační cyklostezku / nebezpečný oblouk  
- pohyb po nezpevněném povrchu 

 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• Nájezd na cyklotrasu ul. Stoliňská x Hartenberská, v místě, kde má být zřízena 

okružní křižovatka, je nutno navrhnout jako samostatnou stezku pro chodce a 
cyklisty, umístěnou podél východní strany současné komunikace. 

• Samostatná stezka pro chodce a cyklisty (min. š. 3,5 m, dl. cca 130 m) podél 
uvažované rekonstruované jižní části kom Hartenberská. Stezka bude křížit východní 
rameno uvažované okružní křižovatky. 

• Záměry nutno koordinovat již ve fázi DUR!!! 
• Na severním konci stezka zasahuje na soukromý pozemek č. 2101/1 „Církev 

Bratrská“. 
 

    
Hartenberská 

 

 
sjezd na komunikaci pro cyklisty (nutno vyměnit zákaz vjezdu na zákaz vjezdu motor. vozidlům) 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 6: Zklidn ění Náchodská 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- nadměrný tranzit 
- široká vozovka 
- dlouhé přechody, nechráněné nebo jen minimálně bez přisvětlení 
- výtluky a poruchy krytu vozovky, nebezpečné uliční vpusti pro provoz cyklistů 
- chybí integrační opatření pro cyklisty 
- výjezdy mimo PK řešeny jako křižovatky (stavebně nadřazený odbočující směr před 

chodci v PP) 
 

  
Náchodská – nevhodně řešené sjezdy a pohled na širokou vozovku 

 

 
dlouhé nevyhovující přechody 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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pohyb cyklistů po Náchodské probíhá bez jakéhokoliv upozornění 

 
 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 

• zkrácení přechodů (rozdělení ostrůvkem resp. řešení v místech zastávek BUS) 
• zklidnění křižovatek (např. Náchodská x Bystrá) 
• integrační opatření pro cyklisty v celé délce Náchodské (V20 – cyklopiktokoridory, 

hlavní cyklotrasa A 264 
 

 
jeden z mála dělených přechodů (dočasně pomocí betonových dílců) 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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PM 7: Přechod Božanovská 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- nebezpečný pohyb mezi ulicemi Mezilesí a Šplechnerova 
- páteřní cyklotrasa bez zklidnění  
- změna šířky vozovky v křižovatce (zúžení ul. Božanovská z 8,5 m na 6,9 m) 
- parkování v ul. Mezilesí před křižovatkou 
- veliký podélný sklon napojení ul. Šplechnerova 

 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
Příčné překonání ul. Božanovská (Mezilesí – Šplechnerova) je nutno doplnit o následující 
prvky: 

• zpomalení dopravy na 30 km/hod 
• do jižního ramene křižovatky (ul. Božanovská) umístit dopravní stín a zdrsnění 

+ zvýraznění povrchu vozovky ROCBINDA 
• umístit směrovací montované prahy  
• upravit současný příčný práh 
• umístit symbol VDZ: POZOR DĚTI 
• v ul. Mezilesí doplnit sklopení obruby pro možný nájezd cyklistů na chodník a 

možnost překonání po přechodu pro chodce, související úprava parkování před 
křižovatkou 

• umístit informaci pro cyklisty (návěsti), jakým způsobem mohou překonat křižovatku. 
• Úprava DZ v ul. Šplechnerova a Mezilesí 

 
Komunikacemi Mezilesí – Šplechnerova vede páteřní cyklotrasa celoměstského významu 
č. A 26.  

   
pohled z ulice Šplechnerova    pohled severním směrem do ul. Božanovská 

 
pohled jižním směrem do ul. Božanovská 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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NÁVRH CYKLOSTOJAN Ů 
 
Obecně lze navrhnout stojany pro: 

A. Žáky školy 
B. Zaměstnance školy 

 
a. krátkodobé odložení kola (doprovod, návštěvy, odpolední kroužky) 
b. dlouhodobé odložení kola (vyučování – žáci, zaměstnanci) 

 
1. stojany před školou – kolárna a další místa 

•••• stojany kryté: cca 30 míst v uzavíratelném prostoru pod přístřeškem (klec) pro 
dlouhodobé odložení kola, prostor je navržen do místa před jižní fasádu vlevo 
od hlavního vchodu do budovy I. stupně (příloha B1). Kola jsou sice pod 
zámkem, ale stojany v kleci nutno zvolit takové, aby šlo kolo zajistit i uvnitř 
kolárny), 

•••• stojany před klecí (pro krátkodobé odložení kola – cca 8 až 10 ks (městské 
stojany typu obráceného U umožňující zamknout kolo za rám). 

•••• Před starou budovou taktéž osadit nové „městské“ stojany typu obráceného U 
(cca 8 až 10 ks). 

 
2. stojany ve vnitrobloku pro zaměstnance školy 

•••• současné místo pro jízdní kola ve vnitrobloku je nutné vybavit bezpečnými 
stojany pro opření kola o rám, které budou zajišťovat možnost jednak 
bezpečného uzamknutí za rám a současně eliminace možnosti poškození 
výpletů kol. Cca 10 míst, „městské“ stojany typu obráceného U). 

 
příklad krytých stojanů Praze – Kunraticích 

 
Definitivní návrh podoby a kapacity parkování pro jízdní kola bude řešen samostatně. 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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9. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Většina navrhovaných opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve správě obce 
MČ resp. MHMP, kromě míst 4 a 5.  

Přechod Hartenberská (PM 4) lze realizovat až s vypořádáním majetkoprávních vztahů (9x 
soukromý vlastník + LIDL ČR), stejně tak jako napojení na cyklostezku (PM 5), kde je navíc 
třeba koordinace se stavbou okružní křižovatky. V případě PM 5 se jedná o napojení 
současného přechodu k podchodu pod rampou R1 směr metro Černý most– tj. přes vlastníky 
LIDL ČR, v.o.s., LUKOIL ČR a paní Hrabětovou. 

 

10. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 
 

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uvedena dále v příloze: FINAN ČNÍ 
ANALÝZA, kde je patrné i rozdělení dle priorit a způsobu přípravy (DUR+DSP, stanovení 
DZ, údržba apod.).  

Celková suma na všechna opatření se pohybuje přibližně kolem 8,26 mil. K č bez DPH 
z toho 4,1 mil. Kč spadá pod MČ Prahu 20. 

Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na 
zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace. 

 

11. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY 
 

Navržená opatření byla sestavena dle priorit z hlediska bezpečnosti dopravy (viz tabulka 
níže). Priorita = akutnost řešit problémové místo.  

Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány náklady, avšak při dodržení 
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Opatření tak lze provádět 
jednak na základě plánované údržby jednotlivých komunikací (např. obnova vodorovného a 
údržba svislého dopravního značení + zeleně) a jednak jako samostatné investiční akce.  

Výčet jednotlivých stupňů přípravy dle náročnosti na přípravu a realizaci (viz. tabulka): 
 

o údržba 

o stanovení dopravního značení 

o ohlášení 

o DÚR + DSP 

o studie + DÚR + DSP 

V první řadě bude nutné zajistit bezpečnost v dopravou nejexponovanějších místech tj. před 

školou (PM 1), na přechodu s Božanovskou (PM 7) a ve Stoliňské ulici (PM 3). 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ Chvaly 
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12. ZÁVĚR 
 

Dopravní studie Bezpečné cesty do škol se v první části zabývá analýzou současného stavu 
dopravy na komunikacích v Městské části Praha 20 – Horní Počernice. Pro nápravu 
negativních vlivů dopravy v Hor. Počernicích a především na cestách do školy, byla do 
mapového podkladu navržena studie moderních zklidňujících a bezpečnostních opatření, 
která usnadní pohyb chodců a cyklistů a zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost 
veřejného prostoru na cestách žáků do školy. V rámci dopravní studie byla vybraná 
problémová místa a některá variantně zpracována dle technické a finanční náročnosti. 

Primárně je řešena pěší doprava. 

Jako nejzásadnější dopravní problém Prahy 20 je bezesporu zbytná tranzitní individuální 
automobilová doprava a doprava v klidu na ul. Náchodská (parkování). 

Na stavební varianty lze zahájit přípravu, resp. předat podklady investorům (projektantům) 
probíhajících příprav staveb.   

Ze šesti, resp. sedmi vytipovaných problém ů lze na místní úrovni (M Č Praha 20) 
okamžit ě řešit 3 místa (PM 1 + PM 7 + PM 3). Všechna lze prov ést na stanovení místní 
úpravy dopravní zna čení a jejich realizace je odhadnuta p řibližn ě na 260.000,- . 

Ostatní úpravy podléhají dlouhodob ější p řípravě nebo spadají pod gesci MHMP - jejich 
přípravu lze taktéž zahájit okamžit ě (předat podn ět na DOP MHMP atd.).  

 

13. LITERATURA 
 

Sbírka zákonů číslo 398/ 2009 – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 bezbariérové užívání staveb 

vyhláška č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
ČSN 73 61 10 – Projektování místních komunikací 
ČSN 73 64 25 - 1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště – Část 1: navrhování zastávek 
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 85 – Zpomalovací prahy 
TP 132 – Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích  
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
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VYSVĚTLIVKY:  

 
- HDP   hlavní dopravní prostor (vozovka) 

- PP   přidružený prostor 

- DZ   dopravní značení 

- DÚR   dokumentace k územnímu řízení 

- DSP   dokumentace ke stavebnímu povolení 

- NAD   nákladní automobilová doprava 

- PID   Pražská integrovaná doprava 

- MHD   Městská hromadná doprava 

- IZS   Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie) 

- SSZ   Světelné signalizační zařízení 

- ÚDI TSK  Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací 

- MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 

- MČ    Městská část 



Bezpečné cesty do školy

Finanční analýza
řazení dle problémových míst

Problémové 
místo

název situace specifikace problému popis navrhovaného řešení investor
rámcová / propo čtová 

cena
způsob 
přípravy

priorita řešení

B-1.1 nový chodník, prahy, DZ - VARIANTA 1 obytná zóna , stavební prahy, schodiště … MČ PRAHA 20 500 000 Kč D 8
B-1.2 úprava chodníku - VARIANTA 2 … zúžení … MČ PRAHA 20 120 000 Kč B/C 5
B-1.3 úprava DZ - VARIANTA 3 … zjednosměrnění MČ PRAHA 20 70 000 Kč B 1

PM 2 PŘECHOD NÁCHODSKÁ B-2 úprava současného přechodu ostrůvek, přisvícení, zastávka, stacvební prahy MHMP 650 000 Kč D 4

úprava uspořádání v ulici pomocí DZ rozvlnění, prahy, parkování MČ PRAHA 20 90 000 Kč B 3

stavební úpravy uspořádání v ulici rozvlnění, chodník prahy, zeleň, parkování, vjezdy MČ PRAHA 20 2 500 000 Kč E 9

PM 4 PŘECHOD HARTENBERSKÁ B-4 nový chodník + přechod majetkové problémy, alternativní propojení MČ PRAHA 20 350 000 Kč D 10

PM 5 NÁJEZD NA CYKLOSTEZKU B-5 lepší propojení pro ckylisty a chodce nová stezka pro chodce a cyklisty MČ PRAHA 20 / MHMP 375 000 Kč B/C/D 7

PM 6 ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÁ B-6 liniová a lokální zklidnění dopravy
série opatření pro bezpečnější pohyb všech účastníků 

dopravy v ul. Náchodská
MHMP 3 500 000 Kč B/C/D 6

PM 7 PŘECHOD BOŽANOVSKÁ B-7 úprava přechodu zklidnění v okolí současného přechodu MČ PRAHA 20 100 000 Kč B 2

celkem: 8 255 000 Kč bez DPH

celkem M Č PRAHA 20: 4 105 000 Kč bez DPH

Pozn.: Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných  na zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace. 

Legenda ke zp ůsobu p řípravy:
A - UDRŽBA
B - STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
C - OHLÁŠENÍ
D - DÚR + DSP
E - jednoduchá STUDIE + DÚR + DSP

Vysvětlivky:
DÚR - stavbu nutno umístit dle stavebního zákona

DSP - nutné stavební povolení dle stavebního zákona

STUDIE - nutno prověřit vztahy v území

PM 1 OKOLÍ ŠKOLY

PM 3 CHODNÍK STOLIŇSKÁ B-3
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