
 
 
                                                                                                

                                                  Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. 
 

 

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 

ZŠ NÁM. SVOBODY, PRAHA  6 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DOPRAVNÍ STUDIE 
 

 
 
POŘIZOVATEL:  ZŠ nám. Svobody  

   Nám. Svobody 2 
   160 00, Praha 6 

 
OBJEDNATEL:  Pražské matky, o.s.  

Lublaňská 18,  
120 00 Praha 2 

 
ZHOTOVITEL:  Ing. Kv ětoslav Syrový  

Saveljevova 1630/20,  
147 00 Praha 4    

  červen 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ nám. Svobody, Praha 6 

 

 

 - 2 - Ing. Květoslav Syrový 
06 / 2013 

 
OBSAH: 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE        3 

2. PODKLADY           4 

3. JEDNÁNÍ          5 

4. ÚVOD           5 

5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE      6 

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ        6 

7. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST      12 

8. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY (2013), ROZBOR ÚZEMÍ    16 

9. NÁVRHOVANÁ OPATŘENÍ        27 

10. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY        38 

11. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ       38 

12. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY,        38 

13. FINANČNÍ ANALÝZA         39 

14. ZÁVĚR           40 

15. LITERATURA          41 

 
PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI 
 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ (Přílohy 1-3) 

DOTAZNÍKY (Příloha 4) 

PARKOVÁNÍ KOL A KOLOBEŽĚK (Příloha 5) 

 
SEZNAM GRAFICKÝCH PŘÍLOH 
 

Příloha B1   CELKOVÁ SITUACE NEBEZPEČNÝCH MÍST 

Příloha B2  PĚŠÍ TRASY NA NÁM SVOBODY OD ZASTÁVEK MHD 

Příloha C.1 MÍSTO 1: OKOLÍ ŠKOLY 

Příloha C.2 MÍSTO 2: ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 

Příloha C.3 MÍSTO 3: VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 

Příloha C.4 MÍSTO 4: JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 

Příloha C.5 MÍSTO 5: ČS ARMÁDY x NÁRODNÍ OBRANY 

Příloha C.6 MÍSTO 6: ČS ARMÁDY x ELIÁŠOVA 

 

 
 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ nám. Svobody, Praha 6 

 

 

 - 3 - Ing. Květoslav Syrový 
06 / 2013 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
NÁZEV AKCE: Bezpečné cesty do školy 

Dopravní studie okolí ZŠ nám. Svobody, Praha 6 
 
POŘIZOVATEL:  ZŠ nám. Svobody  

   Nám. Svobody 2 
   160 00, Praha 6 

 
OBJEDNATEL:  Pražské matky, o.s.  

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
IČ: 45246220, zast. Jarmila Johnová, tel. 721 761 474, 
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ZHOTOVITEL:  Ing. Kv ětoslav Syrový  
Saveljevova 1630/20, 147 00 Praha 4    
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STUPEŇ PD:   studie 
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MÍSTO AKCE:  Praha 6, Dejvice 
 

 
Praha 6 – nám. Svobody (ortofoto, googlemaps) 
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2. PODKLADY 
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• polohopis a výškopis zájmového území (URM) 

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

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

• 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) 

• dopravní průzkum 7. 5. 2013 

• další jednání během zpracování studie 

 

 
Dopravní průzkum na dětmi vybraných místech  7. 5. 2013 
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3. JEDNÁNÍ 
 

Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání: 

1. schůzka   14. 11. 2012 -  vstupní setkání 

2. schůzka:  12. 2. 2013 -  předání podkladů a seznámení s výsledky dotazníkové 

šetření, upřesnění postupu prací 

3. schůzka  20. 5. 2013, projednání návrhů (koncept dopravní studie) 

 

7.5. 2013 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnilo 30 dětí ZŠ nám. Svobody. 

V rámci průzkumy byly sledovány jednak intenzity jednotlivých druhů dopravy, ale také 

chování jednotlivých účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné přecházení apod.)  

 

Předání studie:  11. 6. 2013 (4x) 

Zápisy z jednotlivých jednání jsou přiloženy na konci této textové části 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 chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem 

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

které byly získány na zhruba třiceti pražských školách. 

 
Školní pracovní skupina (d ěti, rodi če a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila 

je o vlastní pr ůzkumy, sestavila 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 v době zpracování (červen 2013) , 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. 

 

6.  VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 
 

Děti i rodiče obdrželi dotazníky (viz přílohy) a jednotlivé třídy pak zpracovaly třídní mapy a 

žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní studii a 

pro školní plán mobility. 

Školu navštěvuje celkem 448 žáků (pouze nám. Svobody – nepočítá se sousední ZŠ Emy 

Destinnové). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 86 % žáků a 74 % rodičů. 

 

 

Vyhodnocení žáků pracovní skupiny 
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Jak se žáci dopravují do školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je cesta do školy bezpe čná? 

ŽÁCI       RODIČE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravují se d ěti samy?   Jsou d ěti vezeny do školy autem? 
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Cesty do školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesty ze školy 
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Co nejvíce brání cestám p ěšky na kole, kolob ěžce či MHD? 

• nebezpečné prostředí 
• povrch chodníků (pro koloběžky) 
• možnost odložení kol a koloběžek (stojany, skříňky) 
• více pruhů pro cyklisty 

 

 

Spokojenost d ětí s dopravní situací v bezprost ředním okolí školy 

Důvody: 

• „spousta aut“ 
• psí výkaly 
• absence policistů 
• auta u přechodů 

 
Děti chtějí: 

• více laviček  
• bezpečnější školní dvůr 
• více pruhů pro cyklisty 
• bezpečnější odkládání kol a 

koloběžek 
 

 

Spokojenost rodi čů s dopravní situací v bezprost ředním okolí školy 

 

 

 

 

 

 

 

Důvody: 

• zaparkovaná auta u přechodů (není vidět do vozovky) 
• výjezd ze dvora 
• málo přechodů – bezpečných cest 

 
Rodiče navrhují: 

• „více retardérů v okolních ulicích školy“ 
• „více semaforů na přechodech u školy“ 
• „jednosměrné ulice okolo školy (Sukova)“ 
• „snížení rychlosti na ul. Československé armády“ 
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Výsledná četnost nebezpe čných míst: 

 

Problém Počet 
žáků  Místo  Popis  

1 341 Přechod Sukova ulice   Zaparkovaná auta brání ve 
výhledu, nepřehlednost  

2 298 Přechod Terronská u školy   Častá absence policistů  

3 163 Přechody u Vít ězného 
náměstí   

Nebezpečné přechody v místě 
Vítězného nám.   

4 118 Semafor Čsl. armády x V. P. 
Čkalova   

Oranžová pro řidiče znamená 
zrychli, ne zastav, krátký interval  

5 102 Přechod p řes Čsl. armády 
(před Sushi barem)   Krátký interval na přecházení  

6 89 Jugoslávských partyzánů  
Rychlá auta, málo přechodů se 
semafory, 4 proudová silnice  

7 84 
Přechod Čsl. armády X 
Eliášova  

Časté nehody, rychlá auta, chybí 
semafor  

8 76 Přechody přes ulici Terronská   

Od začátku školního roku zvýšení 
provozu, řidiči si krátí cestu zde, 
protože Jug. partyzánů je zúžená 
do 1 pruhu  

9 65 
Ostrůvek na Dejvické při 
setkání ulic Jaselská, V. P. 
Čkalova  

Zaparkovaná auta, špatná 
viditelnost, nebezpečné křižovatky  

10 63 U hotelu Crown Plaza  
Nebezpečné přecházení, 
nepřehledné  

11 57 
V. P. Čkalova X Národní 
obrany  

Nebezpečná křižovatka, 
zaparkovaná auta (nepřehlednost) 

12 31 Národní obrany X Čsl. armády  
Zaparkovaná auta 
(nepřehlednost), odbočování aut z 
Čsl. armády  

13 25 Přechody přes ulici Korunvační  Nebezpečné přechody, spousta 
aut  

14 18 
Puškinovo nám. Při setkání 
ulic Českomalínská, Štursova   

Cesta ze školy na vlak, chybějí 
přechody  

15 14 
Puškinovo nám. při setkání ulic 
Uralská, Raisova   

Chybí přechod   

16 9 Goetheho (u nádraží)  Neexistující chodník  

17 7 Svatovítská X Wuchterlova   Smytý přechod  

18 7 Podbaba  
Nebezpečné a nepřehledné keře, 
pochybné osoby  
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Náhled na výslednou školní mapu nebezpečných míst 

 
 
Některá ze samostatně určených míst je třeba řešit společně tj. výsledný seznam míst je 
upraven následujícím způsobem (a zároveň tomuto seznamu odpovídají číslované přílohy 
MÍSTO 1 = C1 atd.): 
 
 
VÝSLEDNÝ SEZNAM PROBLÉMOVÝCH MÍST DLE ČETNOSTI A DŮLEŽITOSTI: 
 
MÍSTO 1: OKOLÍ ŠKOLY (SUKOVA, TERRONSKÁ, V.P. ČKALOVA, DR.Z. WINTERA) 

MÍSTO 2: ULICE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY (NÁM. SVOBODY) 

MÍSTO 3: VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ / SVATOVÍTSKÁ 

MÍSTO 4: ULICE JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁN Ů 

MÍSTO 5: PŘECHOD ČSL ARMÁDY / ELIÁŠOVA 

MÍSTO 6: PŘECHOD ČSL ARMÁDY / NÁRODNÍ OBRANY 

 
Další místa: 
 
MÍSTO 7: křižovatka Dejvická x Jaselská 

MÍSTO 8: U hotelu Crown Plaza 

MÍSTO 9: V. P. Čkalova X Národní obrany 

MÍSTO 10: Puškinovo nám. 
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7. Intenzity dopravy, nehodovost 
 

Sledovaná komunikační síť s čísly uzlů (TSK): 

 

 

Čísla uzl ů    Os. Pom.  Bus Voz. Tram.  
U1 U2 ULICE Začátek Konec aut. Voz. MHD  Celk. spoj ů 

6053 6054 ČS. ARMÁDY BUBENEČSKÁ N.SVOBODY 14200 500 0 14700 0 

6054 6053 ČS. ARMÁDY N.SVOBODY BUBENEČSKÁ 9600 300 0 9900 0 
6054 6055 ČS. ARMÁDY N.SVOBODY VÍTĚZNÉ N. 12500 500 0 13000 0 

6055 6054 ČS. ARMÁDY VÍTĚZNÉ N. N.SVOBODY 11600 300 0 11900 0 
6054 6065 TERRONSKÁ N.SVOBODY ROOSEVELTOVA 2000 100 0 2100 0 

6065 6054 TERRONSKÁ ROOSEVELTOVA N.SVOBODY 5200 100 0 5300 0 
6055 6056 JUG.PARTYZ. VÍTĚZNÉ N. ZELENÁ 9300 500 267 10067 166 

6056 6055 JUG.PARTYZ. ZELENÁ VÍTĚZNÉ N. 10100 600 269 10969 166 
6056 6057 JUG.PARTYZ. ZELENÁ ČÍNSKÁ 8300 500 267 9067 166 

6057 6056 JUG.PARTYZ. ČÍNSKÁ ZELENÁ 8500 600 269 9369 166 
 

Okamžité intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou uvedeny přímo 

v analytických přílohách C v příslušných místech.  
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Nehodovost v letech 2007-2011  

Nehodovost a její jednoduché vyhodnocení je uvedeno přímo v kapitolách, které podrobně 

popisují návrhy, jímž předchází analýza (podklad http://pcr.jdvm.cz 2013). 

 

nehody v okolí školy: 0 srážek s chodcem 

 

ČS Armády – Národní Obrany:  4 srážky s chodcem (2x těžké zranění) 

 

Československé armády:  0 srážek s chodcem (2 těžká zranění před rekonstrukcí – boční náraz)  
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Československé armády: 1 srážka s chodcem mimo přechod – těžké zranění (19:00 březen 2012) 

 

 

ČS Armády – Eliášova: 2x srážka s chodcem, 1 lehké zranění)  

 

 

Vítězné nám. x Jugoslávských partyzánů: 4xsrážka s chodcem, z toho 3 lehká zranění 
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Vítězné náměstí: 4x srážka s chodcem z toho 1 x smrtelné / 1 těžké / 2 lehká zranění 

Smrtelné zranění / obr. vlevo/ (pátek 12:00, leden 2009)   

 

 

Svatovítská: 6 x srážka s chodcem, z toho 1 těžké a 5 lehkých zranění 

 

   

Jugoslávských partyzánů: 0 srážek s chodcem 
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8. SOUČASNÝ STAV DOPRAVY, ROZBOR A ANALÝZY ÚZEMÍ 
 

8.1. OBECNĚ 

Důležitými sběrnými komunikacemi  v blízkosti školy jsou ul. Československé armády a 

Jugoslávských partyzánů, které vedou na Vítězné náměstí, a které svou funkcí dnes tvoří 

spíše dopravní uzel a bariéru v území než náměstí. Méně důležitá a v současnosti zčásti 

zklidněná je ul. Terronská (série bodových opatření ke zklidnění dopravy: zvýšené 

křižovatky, přisvícené přechody, dělicí ostrůvky, SSZ / liniové zklidnění reprezentují 

integrační prvky pro cyklistickou dopravu, chybí však snížení rychlosti na 40 resp. 30 

km/hod). Obslužné komunikace jsou všechny ostatní v území.  

Všechny komunikace v okolí školy jsou vybaveny a přizpůsobeny provozu motorových 

vozidel a pěšímu provozu. Cyklistická infrastruktura se omezuje pouze na cyklopruhy 

v Terronské, přecházející do cyklistických koridorů a za školou je část ulice Dr. Z. Wintera 

uzpůsobena obousměrnému provozu cyklistů. Zklidněné místní obslužné komunikace v okolí 

jsou nyní zčásti ul. V.P.Čkalova, Národní obrany a Verdunská (přechody a zvýšené 

křižovatky). 

 

mapka širšího okolí se zvýrazněním sběrných komunikací (googole.com) 
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8.2 Automobilová doprava 

Automobilem s rodiči do školy cestuje cca 26 % resp. 17 % žáků (ráno resp. odpoledne). 

Pro 17% je to evidentně nezbytnost (vzdálenost, dostupnost, závislost na rodičích vzhledem 

k věku apod.) avšak rozdíl 9 % (cca 41 žáků) vypovídá především o možnosti „svézt se ráno 

s rodiči“, aniž by to bylo nutné z výše uvedených důvodů. Jedná se o potenciál 9 % snížení 

rizika nehody v ranních hodinách tím, že pokud bude těmto dětem nabídnuta bezpečnější 

cesta do školy pěšky, na kole či MHD, velmi pravděpodobně této možnosti využijí a 

před školou se nebude odehrávat tolik kritických situací. 

 

8.3. Zklid ňování dopravy v Praze 6 

Mnohá místa jsou postupně rekonstruována s prvky zklidnění, avšak některé z nich (zvláště 

ty starší) jsou provedeny chybně. Zpravidla se jedná o rekonstrukci do původních parametrů 

nebo nerespektování souvislostí v území (poptávka po parkování = striktní zamezení 

nebezpečného parkování – např. přímo u školy apod.). Např. v ulici Terronská je třeba 

pokračovat v prvcích bodového zklidnění (včetně přechodu u školy, viz návrhy Místo 1). 

 

 
Na zvýšeném přechodu by možná nemusel být dozor MPP tak častý 
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zamezit nevhodnému parkování může především správně navržená situace, zúžení prostoru a jasné 

vymezení prostoru souvisejícího s přecházením (před a za přechodem). V případě ul. Sukova měl být 

přechod proveden jako zvýšený, čímž by byl vymezen i prostor před a za přechodem. 

 

 

 
správně provedený přechod integrovaný na zvýšeném prahu - v odbočení z ČS Armády na vedlejší 

V.P.Čkalova. Přechod je co nejkratší, vozidlo musí co nejvíce zpomalit a v prostoru se neparkuje. 
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Chybně provedená rekonstrukce: ul. Národní obrany x Na Hutích. Parametry křižovatky zůstaly 

původní, v křižovatce může parkovat až 6 automobilů, chodci nemohou přecházet, řidiči ignorují místa 

pro přecházení. Celkově nefunkční realizace. Jediné co funguje, je zpomalení dopravy při vjezdu do 

křižovatky.  
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Chybně provedená rekonstrukce: ul. V.P.Čkalova x Národní Obrany – parametry křižovatky zůstaly 

původní, v křižovatce může parkovat až 8 automobilů, chodci nemohou přecházet, řidiči ignorují místa 

pro přecházen (nevhodná rekonstrukce = zhoršení podmínek) 

 

 
Nadbytečné plochy vozovky jsou dobře viditelné v zimě (křižovatka Bubenečská x Jaselská). 

Rekonstrukce vyžaduje zásadní zmenšení plochy křižovatky a zajištění možnosti přecházení + 

zamezení parkování. 
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8.4 Veřejná doprava 

Obsluha území veřejnou dopravou je v Praze 6 sice zajištěna linkami železnice, metra, 

tramvají i autobusů PID, avšak všechny zastávky a stanice se od školy nacházejí 

v docházkové vzdálenosti 500 m (Vítězné nám.), 750 a (Sibiřské nám.), 800 m (ul. Zelená), 

800 m (Hradčanská) nebo 550 m (nádraží Dejvice). Minimální doba chůze od zastávek tedy 

činí přibližně 10 minut chůze bez zastávek (při rychlosti chůze 5 km/hod).  

Veřejnou dopravou a pak pěšky se pohybuje cca 12 % resp. 22 % žáků ZŠ (ráno resp. 

odpoledne). Právě v těchto trasách je nutné zlepšovat infrastrukturu pro chodce vzhledem 

k jejich bezpečnosti (viz příloha B2).  

Jedná se o trasy: 

• Vítězné nám. – ČS armády - nám. Svobody (metro, BUS, tram) 

• Hradčanská - Bubenečská – Jaselská – Národní Obrany – V.P.Čkalova - nám. 

Svobody (metro, BUS tram) 

• Nádraží Dejvice – Bachmačské nám. - V.P.Čkalova – nám. Svobody (železnice) 

• Sibiřské náměstí – Štursova – Puškinovo nám. – Uralská - Sukova (BUS) 

• Zelená – Terronská - nám. Svobody (BUS) 

 

Měnit trasy linek veřejné dopravy na základě rámcového průzkumu není vhodné. Jakýkoliv 

návrh doplnění „školní linky“ z nejvytíženějšího cíle navazující dopravy“ je třeba na základě 

podrobného průzkumu potřebnosti a následného využití. Nejvýznamnější cíl je Vítězné 

náměstí. ŘEŠENÍ:  

VARIANTA A) nutno prov ěřit dobu a místo nástupu / výstupu „školního autobus u“ 

VARIANTA B) urychlen ě zlepšovat podmínky v koridorech dle situace B2. 

 
schéma linek veřejné dopravy ( zdroj: www.ropid.cz (2013), červeně – pozice ZŠ) 
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8.5 Pěší doprava 

Samostatn ě nebo v doprovodu dochází do ZŠ cca 56 až 60 % žák ů. 

Chodníky v Praze 6 nechybí na žádném z míst, problematické jsou především 

nezrekonstruovaná  místa pro přecházení a přechody + některé dřívější rekonstrukce (viz 

odst. 8.3) – jedná se o bodové bariéry a děti je vytipovaly v rámci bezpečných cest. 

Podrobně je stav popsán v rámci jednotlivých návrhů. 

Největšími překážkami pro chůzi v Praze 6 jsou plošné bariéry v podobě  

• Vítězného náměstí 

a liniové bariéry v podobě 

• železniční tratě 

• ul. ČS Armády, Milady Horákové, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, 

Bubenečská, do jisté míry i ul. Terronská 

 
V.P.Čkalova: nedostatečně řešené přechody po rekonstrukci 

 
Dr.Z.Wintera: nevhodně řešené přechody – stav před rekonstrukcí (2013) 
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8.6 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. V případě, že území nedisponuje 

infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je t omu i v p řípadě Prahy 6, jsou 

cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, nebo ť si každý hledá „tu svou bezpe čnou 

cestu“, a to p řibližn ě v co nejp římější a pom ěrně bezpečné linii. Proto není možné 

navrhovat infrastrukturu dle současných intenzit cyklistické dopravy, která se např. pro směr 

Podbabská – centrum odehrává ulicemi Terronská, Papírenská – Bubenečská a Pelléova.  

     
děti mohou vyzvedávat a vozit na kole do školy i rodiče 

 

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 (cyklotrasy) pak mohou dopravním cyklistům zajišťovat tzv. 

sběrnici pro dálkové přesuny např. v rámci městské části nebo do sousední. Běžná 

zvládnutelná vzdálenost pro jízdu na kole je cca do 7 až 10 km. Vnitřní část Prahy 6 je 

rovinaté území, takže má potenciál využití pro jízdy na krátké vzdálenosti 2 - 4 km. V případě 

dopravy do školy je třeba počítat i s koloběžkami. 

 

Současné zařízení pro cyklisty lze využít v ul. Terronská (cyklopruhy a cyklopiktokoridory) 

navazují na trasu z Podbabské, Jugoslávských partyzánů (směr Vítězné nám.) taktéž 

navazují na trasu z Podbabské, Pelléova (navazuje opatření v křižovatce s M. Horákovou 

směr centrum), Milady Horákové (cyklopruhy v rámci humanizace nad tunelem Blanka). 
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Část ul. Dr. Zikmunda Wintera je vyznačena pro obousměrný provoz cyklistů. 

 
Uživatelská mapa serveru Prahou na kole, 

Vysvětlivky: červeně jsou zvýrazněna vyznačená opatření pro cyklisty, 

fialově pak doporučené průjezdy územím 

 

 
VÝHLEDOVÁ CYKLOMAPA CELOMĚSTSKÉHO SYSTÉMU CYKLISTICKÝCH TRAS hl. m. Prahy 

zdroj: MHMP, stav 03/2011, Praha cyklistická, http://cyklo.praha-mesto.cz 
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Výřez z koncepce cyklistické dopravy na území Prahy 6 (cyklogenerel (DIPRO, s.r.o. 12/2010) 

 

LEGENDA: 

 

Bezprostředně v okolí školy jsou sice v plánu dvě hlavní trasy celoměstského významu 

A 160 a A 164 (Terronská - ČS Armády - Pelléova), avšak bez opatření plošného zklidnění 

v podobě zón 30 (s obousměrným provozem cyklistů v místech, kde je to bezpečné a 
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vhodné) v sousedních blocích tvořených místními obslužnými komunikacemi, bude propojení 

sloužit spíše dospělým a zkušeným denním uživatelům, než dětem. Bezpečné cesty na kole 

a koloběžkách bude možné provozovat se zklidněním celé oblasti v okolí školy (tj. koncepční 

řešení v širším území).   

Parkování jízdních kol a kolob ěžek 

V současnosti děti ukládají koloběžky buď do svých uzamykatelných skříněk, nebo mohou 

využít stojanů v průjezdu do školního dvora (3 stojany), což je však na vlastní nebezpečí. 

 
současné stojany v průjezdu do dvora 
 
Inspirací pro zlepšení podmínek parkování budiž ZŠ Kunratice: 

 
přístřešek v Kunraticích  
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9. NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ 
 

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

se o tyto: 

 

MÍSTO 1: OKOLÍ ŠKOLY (SUKOVA, TERRONSKÁ, V.P. ČKALOVA, DR.Z. WINTERA) 

MÍSTO 2: ULICE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY (NÁM. SVOBODY) 

MÍSTO 3: VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ / SVATOVÍTSKÁ 

MÍSTO 4: ULICE JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁN Ů 

MÍSTO 5: PŘECHOD ČS ARMÁDY / ELIÁŠOVA 

MÍSTO 6: PŘECHOD ČS ARMÁDY / NÁRODNÍ OBRANY 

 

Další místa: 

MÍSTO 7: křižovatka Dejvická x Jaselská 

MÍSTO 8: U hotelu Crown Plaza 

MÍSTO 9: V. P. Čkalova X Národní obrany 

MÍSTO 10: Puškinovo nám. 

 

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

záměry v území (konzultace s odborem dopravy).  

 

V tabulce FINANČNÍ ANALÝZA (kap. 13) jsou pak všechna opatření rámcově finančně 

ohodnocena. 
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MÍSTO 1 - OKOLÍ ŠKOLY  
(SUKOVA, TERRONSKÁ, V.P. ČKALOVA, DR.Z. WINTERA) 

 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- rodiče zajíždí co nejblíže škole 
- rodiče zastavují a stojí těsně u přechodů, někdy přímo na přechodech a tím ohrožují 

ostatní děti  
- rodiče zastavují v cyklopruzích v Terronské 
- ulicemi Sukova a V.P.Čkalova nelze obousměrně projet  
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• zjednosměrnění ulic Sukova a V.P.Čkalova 
• vyznačení zóny 30 včetně vjezdových opatření (kruhové terče) 
• výraznější označení míst K+R (3x v ul. Sukova a 3x v ul. V.P.Čkalova) 
• obousměrný provoz cyklistů  
• zmenšení ploch křižovatek v nárožích pomocí montovaných prvků (plastová 

červenobílá obruba „lego“) 
• ul. Dr.Z.Wintera je řešena samostatnou PD (zlidnění kom. je řešeno) – realizace 

proběhne během roku 2013 
 
 

  
vlevo ul. Sukova (odpoledne)   vpravo: ul. V.P.Čkalova ráno 
 

  
vlevo: ul. Sukova (nerespektování zákazu stání od 7-9hod) 
vpravo: ul. V.P.Čkalova odpoledne – 3 vozidla zastavila a celá ulice nelze projet, vozidla v pořadí stojí 
většinou na přechodu  
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Vzorové řešení 

 
vzorové řešení vyskládané obruby na Praze 7 (ul. Čechova) 
 

 
vzorové řešení vyskládané obruby na Praze 7 (ul. Kostelní) 
 

 
vzorové řešení vnitřní plochy (Francie) 
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MÍSTO 2: 2x SSZ PŘECHODY 
ULICE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY (NÁM. SVOBODY) 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- nedodržování rychlosti 
- průjezdy na signál stůj, velmi časté průjezdy na signál žlutého světla 
- přecházení na signál stůj mimo špičku 
- dozor Policie ČR (ráno), odpoledne dozor MP Praha 6 

 
NÁVRHY ŘEŠENÍ: 

• snížení dovolené rychlosti v úseku Vítězné nám – Eliášova 
• měření rychlosti v obou směrech (nejen směr do centra) 
• vytvoření světelné brány (nad 40 km/hod = STŮJ / do 40 km/hod = VOLNO) – může 

fungovat nezávisle na směrech  
• mimo špičku obě SSZ na výzvu – dle provozu je SSZ v režimu: 

o a)„blikající žlutá“ 
o b) vozidla mají VOLNO, chodci SSZ na výzvu 

V případě, že chodec poptává přecházení v režimu a), zmáčkne tlačítko (výzvu) a 
SSZ se uvede do chodu do režimu VOLNO pro vozidla, následuje běžný režim 
„Výzvy pro přecházení“ (tj. následuje POZOR / STŮJ / STŮJ+POZOR / VOLNO) a při 
signálu VOLNO pro vozidla SSZ přejde do režimu „blikající žlutá“. 
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MÍSTO 3:  
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ / SVATOVÍTSKÁ 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- chybí možnost bezpečného přecházení (přes jízdní pruhy a tramvajové těleso 
najednou), v některých místech dočasně řešeno zúžením ze dvou jízdních pruhů na 
jeden a vytvoření prostoru pro vyčkávání (na vozovce), 1x přechod v ul. 
Jugoslávských partyzánů neřešen,  

- chodce může zůstat v úzké prostoru mezi tramvají a vozidly 
- dlouhé nechráněné nevyhovující přechody  
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• 06-09 / 2013 proběhne rekonstrukce Svatovítské, tj. všechny přechody na jih od 

Vítězného náměstí budou rekonstruovány a uzpůsobeny bezpečnému přecházení 
• druhý přechod od Vítězného náměstí směrem do ul. Jugoslávských Partyzánů  
• vychýlení jízdního pruhu smě centrum od tramvajové tratě 
• zajištění výjezdu kloubových BUS ze stanice zastávky Vítězné náměstí 
• možnost zajištění průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému v koncovém 

úseku tramvajové trati / v místě zúžení 
• zachování K+R (pouze zúžení) 
• úprava navazujícího DZ 

 

 
 současný stav na přechodu Jugoslávských partyzánů x Vítězné náměstí (u výjezdu ze zastávek BUS) 
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současný stav 
 

 
současný stav 

 

 
sousední přechod na Vítězném náměstí – již zrealizován (inspirace) 
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MÍSTO 4 
ULICE JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁN Ů 
 

SOUČASNÉ PROBLÉMY: 
- nechráněné příliš dlouhé přechody (3x) (ve směru z centra) a to v křižovatkách s ul. 

Lotyšská , Velflíkova a Nikoly Tesly 
- nejsou zajištěny rozhledy 
- vozidla parkují přímo před přechodem, někdy na přechodu 
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• zkrácení prostoru nechráněného přecházení a zajištění rozhledů / zamezení 

parkování 5m před přechodem umístěním montovaných červenobílých obrubníků 
„lego“ 

 

  
 

 
3x přechod bez rozhledů 
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MÍSTO 5 
PŘECHOD ČS ARMÁDY / ELIÁŠOVA 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- dvojice nechráněných přechodů přes dva jízdní pruhy  
- parkující vozidla těsně před přechodem zamezují rozhledům 
- nevýrazné dopravní značení, nejasné vztahy (pruhy 2+2 přecházejí na 2+1) 
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• zkrácení prostoru nechráněného přecházení a zajištění rozhledů / zamezení 

parkování 5m před přechodem umístěním montovaných červenobílých obrubníků 
„lego“, v případě severního přechodu zamezení parkování před přechodem 

• přisvícení přechodu  
• zvýraznění dopravního značení (vodorovného i svislého) 
• doplnění upozornění na přechod 
• optickopsychologická brzda ve všech pruzích včetně odbočovacích ve směru od 

Vítězného nám. 
 
 

  

 

  
přechod Československé armády x Eliášova 

 



Bezpečné cesty do školy 
ZŠ nám. Svobody, Praha 6 

 

 

 - 35 - Ing. Květoslav Syrový 
06 / 2013 

MÍSTO 6 
PŘECHOD ČS ARMÁDY / NÁRODNÍ OBRANY 
 
SOUČASNÉ PROBLÉMY: 

- dvojice přechodů přes dva jízdní pruhy 
- pokud řidič v jednom z pruhů zastaví, řidič v tom druhém tak mnohdy neučiní 
- vozidla zastavují a stojí těsně před přechodem 
- vozidla zastavují a stojí na místě pro zásobování aniž by byli zásobování 
- vozidla parkují ve druhé řadě ve směru V9tězné nám. (ze dvoupruhové kom. se stává 

jednopruhová) 
- vzhledem k přívětivým parametrům vozovky poměrně rychlá jízda pokud 

v předcházejícím úseku vozidla projížděla přes SSZ na signál VOLNO 
- velká plocha před přechodem (plocha křižovatky s ul. Národní Obrany – severní 

rameno) – viz třetí fotografie níže 
- řidičům chodci vyčkávající v ostrůvku splývají s květináči 
 

NÁVRHY ŘEŠENÍ: 
• zkrácení prostoru nechráněného přecházení a zajištění rozhledů / zamezení 

parkování 5 m před přechodem (severní část) umístěním montovaných červenobílých 
obrubníků „lego“, v případě severního přechodu zamezení parkování před 
přechodem 

• zvýraznění přechodu i svislého značení (obnovení značení) 
• doplnění optickopsychologické brzdy + upozornění na přechod 
• odstranění dvou nejbližších květináčů ve středovém ostrůvku  
• přechod bude součástí liniového zklidnění – snížení rychlosti na 40 km/hod 
• rozšíření plochy pro zásobování i do místa před křižovatkou 
• namátkové kontroly MP P6 

 

 
běžná situace na tomto přechodu
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parkování před přechodem (vozidla zásobování si nemají kam stoupnout, neboť jim na zásobovacím 

místě parkují jiná vozidla (která zpravidla nezásobují, ale zneužívají tato místa)   
 
 

 
chodec mnohdy vyčkává dlouhou dobu, než mu vozidla umožní přejít – jedná se o jeden 

z nejintenzivněji využívaný přechod v okolí, dokonce více než sousední signalizované  
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NÁVRH CYKLOSTOJAN Ů 
 
Stojany mohou sloužit nejen pro žáky, ale také pro zaměstnance školy. Mohou být pro 
 

a. krátkodobé odložení kola (doprovod, návštěvy, odpolední kroužky) 

b. dlouhodobé odložení kola (vyučování – žáci, zaměstnanci) 

 

Stojany před školou – kolárna a další místa 

• stojany kryté: cca 16 míst v uzavíratelném prostoru (klec) pro dlouhodobé odložení 

kola, prostor je navržen do místa vjezdu do dvora. Kola jsou sice pod zámkem, ale 

stojany v kleci nutno zvolit takové, aby šlo kolo zajistit i uvnitř), 

• před vchodem do školy (pro krátkodobé odložení kola – cca 8 až 10 ks lze osadit 

městské stojany typu obráceného U umožňující zamknout kolo za rám. Lze také sice 

využít současného zábradlí. 

 

 
příklad krytých stojanů Praze – Kunraticích 

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

Pokyny a další informace viz příloha 5 této textové části.  
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10. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve správě obce 

MČ resp. vlastnictví MHMP. 

Stojany je třeba řešit s vlastníkem, tj. za MČ Praha 6 – odbor školství. 

 

11. 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 4,55 mil. K č bez DPH. 

Ceny jsou včetně rozpočtové rezervy 10%, bez DPH a bez započtení nákladů nutných na 

zhotovení projektové dokumentace, která činní cca 10% z ceny realizace. 

 

12. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY 

Navržená opatření byla sestavena dle priorit z hlediska bezpečnosti dopravy (viz tabulka 

níže). Priorita 1 = nutnost neprodleně řešit problematické 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. 

V případě úpravy dopravního zna čení a nutnosti p řisvícení byly investice rozd ěleny 

z důvodů na sob ě časově nezávislé realizaci.  

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 

13. FINANČNÍ ANALÝZA 
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14. ZÁVĚR 

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného 

stavu dopravy na komunikacích v Městské části Praha 6 v okolí nám. Svobody. Za účelem 

snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy (především na cestách do školy), byla 

navržena řada moderních zklidňujících a bezpečnostních opatření, která nejen že usnadní 

pohyb dětem pěšky, na kole či koloběžce, ale také zároveň zajistí celkovou bezpečnost 

a přehlednost veřejného prostoru na cestách žáků do školy. 

Primárně byla řešena pěší doprava a cesty od stanic a zastávek MHD. 

Jako nejzávažnější dopravní problém v okolí školy je bezesporu nevhodné chování rodičů 

v okolí školy v době před vyučováním a při vyzvedávání dětí ze školy. Paradoxn ě jsou pro 

děti nejnebezpe čnější rodi če jejich spolužák ů. Další problém je velmi intenzivní doprava 

v ul. ČS armády.  

 

Ze šesti hlavních vytipovaných problém ů lze okamžit ě řešit: 

• okolí školy - úpravy v ul.Sukova a V.P. Čkalova + z řízení zóny 30 (OBLAST 1) 

• úpravy SSZ v ul. ČS armády (2) 

• zlepšení podmínek na t řech p řechodech v ul. Jugoslávských partyzán ů (4) 

• zlepšení podmínek na dvou nesignalizovaných p řechodech v ul. ČS armády, 

křižovatky s ul. Národní obrany a Eliášova (5 + 6) 

 

Celková cena výše uvedených úpravy se pohybuje kole m 1,45 mil. K č 

Ostatní úpravy podléhají dlouhodobější přípravě - jejich přípravu je vhodné zahájit co 

nejrychleji.  

 

Součástí budovy je i sousední škola ZŠ Emy Destinnové. Z veškerých úprav, které 

jsou provád ěny v rámci bezpe čných cest do školy ZŠ nám. Svobody, budou mít užite k 

i žáci a rodi če sousední školy, takže výsledek pocítí v podstat ě dvojnásobný po čet 

uživatel ů.  
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zákon 361/2000 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 

TP 218 – Navrhování zón 30 

TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty 

 

V Praze dne 10.6.2013  Ing. Květoslav Syrový 

 

 

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 
- VO   veřejné osvětlení 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

všechny fotografie:  Ing. Květoslav Syrový 
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13 - Finan ční analýza
řazení dle problémových míst

Problémové 
místo

název situace specifikace problému popis navrhovaného řešení
rámcová / propo čtová 

cena
způsob 
přípravy

priorita 
řešení

C1.7
SUKOVA - zjednosměrnění, změnšení 

plochy křižovatky mont. prvky
úprava DZ, montovaná obruba + výplň plochy 150 000 Kč B 1

C1.7
TERRONSKÁ - přechod na zvýšeném 

prahu + cyklopitkokoridory
stavebně řešený přechod na zvýšeném dlohém 

stavebním prahu, nutno řešit odvodnění 800 000 Kč D 4

C1.6 ZÓNA 30
osazení DZ IP 25 a/b (nejmenší možné provedení na 
jedne sloupek) + prvky na vjezdu  (kruhové polštáře) 350 000 Kč B 3

C1.8
V.P.ČKALOVA - zjednosměrnění, 

změnšení plochy křižovatky mont. Prvky
úprava DZ, montovaná obruba + výplň plochy 220 000 Kč B 1

2 ULICE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY (NÁM. 
SVOBODY)

C2.3
úprava dvou SSZ přechodů a úprava 

dovolené rychlosti
nastavení, žádné stavební zásahy, doplnění 

dopravního značení a zařízení 400 000 Kč B 2

3 VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ C3
vytvoření vyčkávacích ostrůvků mezi 

tramvajovou tratí a jízdími pruhy + 
přisvícení přechodů

stavební úpravy - ostrůvky, zakrytí tramvajové tratě, 
úprava DZ, prvky pro nevidomé, bezbariérové řešení 1 500 000 Kč D 1

4 ULICE JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ C4.1+ C4.2
3x zajištění bezpečného přecházení - 
rozhledy, zamezení parkování před 

přechodem
 3x plocha z montované obruba + výplň plochy 80 000 Kč B 1

zajištění bezpečnějšího přecházení - 
rozhledy, zamezení parkování před 

přechodem

2x plocha z montované obruba + výplň plochy, úpravy 
DZ 130 000 Kč B 1

přisvícení přechodu nové stožáry VO 400 000 Kč D 2

zajištění bezpečnějšího přecházení - 
rozhledy, zamezení parkování před 

přechodem
plocha z montované obruba + výplň plochy, úpravy DZ 120 000 Kč B 1

přisvícení přechodu nové stožáry VO 400 000 Kč D 2

4 550 000 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. 

0 STOJANY -
vytvoření oplocení kolem stojanů v 

průjezdu na školní dvůr

oplocení (klec) dle požadavků památkové péče, 
přichycení na povrch, elektronické otevítrání na školní 

čip + vlastní uzamykání kol a koloběžek
40 000 Kč C 1

Pozn. Financování z grantu PM 
+ podíl škola

1 450 000 Kč

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

1 OKOLÍ ŠKOLY

5 PŘECHOD ČS ARMÁDY / ELIÁŠOVA C5.2

6 PŘECHOD ČS ARMÁDY / NÁRODNÍ OBRANY C6.2

ZŠ nám. Svobody



Zápis z 1. jednání pracovní skupiny ze dne 14. 11. 2012 
 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
 

1) Přivítání účastníků paní ředitelkou Michaelou Rybářovou a koordinátorkou projektu 
paní učitelkou Elenou Malchárkovou. 

2) Představení členů pracovní skupiny. 
3) Představení projektu Bezpečné cesty do školy zástupkyněmi o.s. Pražské matky Evou 

Šuchmanovou a Jarmilou Johnovou. 
4) Diskuse o harmonogramu projektu – nejpozději během měsíce ledna 2013 bude 

projektantovi odevzdána školní mapa a dotazníky. Vzhledem k uzavírání pololetí a 
zahraniční návštěvě v měsíci lednu provede škola větší část dotazníkového šetření a 
mapování v prosinci 2012. Dodatečná šetření od dětí, která si vyžádá projektant, 
mohou být provedena v únoru 2012. 

5) Předběžný termín další schůzky pracovní skupiny byl stanoven na konec ledna 2012. 
Pro zástupce OD MČ Praha 6 je nejlepším dnem pro schůzku úterý (středa je 
nejnevhodnější termín). Zástupci OD prosí informovat o navrhovaném termínu 
schůzky min. 14 dní předem.  

6) Bylo dohodnuto, že dopravní projektant připraví mapku a paní učitelka Malchárková 
dotazníky pro děti a rodiče a dopis pro rodiče, které pošle konzultantce Petře 
Lukešové a projektantovi k doplnění. 

7) Po projednání úvodních záležitostí a rozdělení úkolů byla schůzka pracovní skupiny 
ukončena. 

 
 
 
 
 
Zapsala Petra Lukešová, konzultantka z řad rodičů 



Zápis z 2. setkání pracovní skupiny ze dne 12. 2. 2013 
 

Předání školní mapy a výsledků dotazníkového šetření 
 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
 

1) Koordinátorka projektu, paní učitelka Elena Malchárková, přivítala účastníky a 
stručně popsala průběh mapování a zpracování dotazníkového šetření ve škole. 

2) Poté žáci ZŠ představili v rámci vlastní powerpointové prezentace výsledky mapování, 
které zpracovávali ve velké míře sami. Jejich přednes i kvalita zpracování prezentace 
byly velice profesionální!  

3) Následně byla vedena diskuse o některých problémech, na které děti či rodiče 
upozorňovali. 

4) Vjezd do školního dvora – děti se cítí ohrožovány auty vyjíždějícími ze dvora – dle 
sdělení paní učitelky Malchárkové škola již učinila některá opatření: na školním dvoře 
mohou parkovat pouze zaměstnanci školy, kteří o pohybu děti ví a jsou opatrní; 
projektant Syrový představil ještě další možnosti, jak může být situace vylepšena 
(umístění nízkých květináčů u vjezdu do dvora a zrcadla). 

5) Parkování aut v ranních a odpoledních špičkách v bezprostředním okolí školy a 
nepřehledná dopravní situace – ing. Beneš z odboru dopravy MČ Praha 6 sdělil, že 
městská část si dělala též audit dopravní situace kolem školy a vyšly jí stejné výsledky; 
očekává, že situaci pomůže regulace parkování, zejména zřízení „modrých zón“; na 
dotaz zástupkyň sdružení Pražské matky, zda budou modré zóny vyznačovány 5 m od 
přechodů, odpověděl, že předpokládá vyznačení dle platné legislativy,tj. včetně 5m 
před přechodem. 

6) Ing. Beneš dále sdělil, že u školy jsou vyhrazena místa se zákazem stání v ranních 
hodinách (tzv. „Kiss and Ride), které by měly sloužit rodičům k tomu, aby zde mohli 
zaparkovat a děti vyložit, aniž by ohrožovali nesprávným parkováním ostatní děti, 
které chodí do školy pěšky – jak se shodli ostatní zástupci rodičů a pedagogů, o těchto 
místech nikdo neví (a navíc na nich ve vyhrazených ranních hodinách dle sdělení ing. 
Beneše stojí auta) – bylo dohodnuto, že se škola pokusí na místa více upozornit (např. 
umístěním značky, kterou samy děti nakreslí); projektant Syrový se nabídl, že tuto 
záležitost projedná též s policií. 

7) Krátká zelená na přechodu u školy – ing. Beneš sdělil, že současných 7 vteřin je dle 
odboru dopravy optimální kompromis. 

8) Auta jezdí kolem školy příliš rychle – děti a rodiče by uvítali snížení rychlosti na 30 
km/h – ing. Beneš sdělil, že se snížením rychlosti se musí opatrně kvůli obavě 
z dopravních zácp. Jarmila Johnová z Pražských matek sdělila, že dle dopravních 
průzkumů znamená nižší rychlost, tj. rychlost mezi 30 a 40 km/h, plynulejší provoz. 
Dle sdělení ing. Beneše plynulý provoz do určité intenzity vozidel nižší rychlost zajistí, 
ale jen v určitých situacích. Zde by s ohledem na čtyři signalizace na krátkém úseku 
(Vítězné nám. - Bubenečská) mohla doprava při rychlosti 30km/h ve špičce, kdy je 
velmi krátká čekací doba na přechodech u ZŠ, dosahovat vysokého stupně kongesce 
(tvořily by se velké zácpy). 

9)  Jarmila Johnová navrhla akce před školou – monitorování chování chodců a řidičů na 
signalizovaných přechodech v době nepřítomnosti policie a osvětu mezi rodiči 
dovážejícími děti autem (s tímto problémem se dá pracovat i v rámci školního plánu 
mobility). 



10) Ing. Syrový sdělil, že poté, co si udělá vlastní průzkum kolem školy, navrhne škole, 
jakou monitorovací akci by mohla udělat. 

11) Děti a paní učitelka sdělili, že není lehké fotit rodiče parkující kolem školy. Bylo 
navrženo, že s dětmi musí být dospělý, aby případně vysvětlil důvod této aktivity. 
Pražské matky také navrhly, že děti mohou vytvořit letáčky pro rodiče, které budou 
vysvětlovat, proč není vhodné parkovat v bezprostředním okolí školy a žádat rodiče, 
aby své děti vysazovali z aut na vzdálenějších místech.  

12) Doprovodné akce – paní učitelka Malchárková sdělila, že škola plánuje tzv. „reflexní 
den“, kdy děti přijdou do školy v reflexním oblečení. Petra Lukešová navrhla, že na 
jaře by mohla být před školou uspořádána snídaně, v rámci které by rodiče s dětmi 
prostředí zvelebili lavičkami, květinami apod.; děti by mohly upéct perníkové nožičky 
a každý, kdo by přišel do školy pěšky, přijel na koloběžce nebo na kole, by je dostal 
jako odměnu. Cílem akce - propagace nemotorové dopravy a upozornění na to, že před 
školou může být příjemnější prostředí s lavičkami a více zeleně. 

13) Děti následně předaly dopravnímu projektantovi školní mapu, seznam nebezpečných 
míst a zpracované výsledky dotazníkového šetření. 

14) Další schůzka, na které projektant představí pracovní návrh dopravní studie, byla 
dohodnuta na konec března. 

15) Poté byla schůzka pracovní skupiny ukončena. 
 
 
 
Zapsala Petra Lukešová, konzultantka  

 
 
 
 
 



Zápis ze série jednání ve věci 

„zvýšení bezpečnosti pro parkování jízdních kol v průjezdu“  

Bezpečné cesty do školy na ZŠ nám. Svobody 

 

Téma: prezentace konceptu dopravní studie – Ing. K. Syrový 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Shrnutí výsledků žákovského monitorování dopravy ze dne 7. 5. 2013 (intenzity pěší a automobilové 

dopravy u vybraných přechodů pro chodce, sledování určitých dopravních návyků a zlozvyků, 

porušování pravidel atd.): 

• sledováno bylo 7 míst (viz přílohy). 

• průzkumu se zúčastnilo 30 dětí.  

• shrnutí výsledků mapování a postupné probrání jednotlivých míst a návrhů na jejich úpravu. 

 

Návrhy: 

1. Sukova / V.P. Čkalova  

a. Debata nad parkováním v ul. Sukova a V.P. Čkalova ulici v ranních hodinách (rodiče 

dovážející děti autem a v místech přechodů vznikají při zastavování, otáčení atd. 

velmi nebezpečné situace) .  

i. Řešení: zejména zkrácení přechodů - rozšíření nároží (stavební či vyskládaná, 

možnost realizovat poměrně vkusně (vysypání štěrkem, oblázky do betonu  

apod.) a  současně zjednosměrnění obou ulic, vytvoření lépe označených 

míst K+R (max. 2 minuty) - v každé ulici 3x, v době 7-9 hod a 12-14 hod. 

Problém dodržován - občasný dohled a kontroly MPP či PČR. 

ii. MP-P6 může zajistit občasný dohled (bohužel malá kapacita strážníků) / 

návrh oslovit začátkem školního roku rodiče osvětou, prostřednictvím MP 

nebo PČR – ideálně na tř. schůzkách, zástupci rodičů předají dál ve svých 

třídách, kpt. Rovenský – neměl by být problém, stačí, aby škola napsal ofic. 

žádost 

2. Přechody na Čs. armády  

a. Řízené SSZ (před Pizerií + před školou) - častá rychlá jízda aut, na červenou, mimo 

dopravní špičku zbytečně dlouhé čekání),  

i. v úvahu přichází vypnutí SSZ mimo špičku, SSZ pro chodce na výzvu, snížení 

dovolené rychlosti na 40 km/hod v úseku Národní Obrany – Eliášova, 

v případě překročení rychlosti tzv. světelná brána (+40km/h = signál STŮJ, -

40km/h = signál VOLNO) – vše nutno prověřit, z hlediska plynulosti dopravy   



ii. J. Mach (ORFD MHMP): zjistí, zda se počítá s přisvětlením přechodu na 

křižovatce s ul. Národní obrany, přechod je mezi desítkou 

neproblematičtějších v Praze (možnost řešení včetně dalších úprav DZ, nároží 

na vjezdu do ul. Národní Obrany) 

b. nesignalizovaný Čs. armády  x Národní Obrany – problém neřízeného přechodu přes 

2+2 pruhy (s ostrůvkem), velmi vysoké intenzity motorové i pěší dopravy 

(srovnatelné: cca 1:1), větší intenzita než na sousedních přechodech se SSZ, časté 

nedání přednosti, špatný rozhled, zásobování atd.).  

i. Řešení: přisvícení a zvýraznění přechodu, rozšíření vyhrazených míst pro 

zásobování, odstranění dvou nejbližších květináčů,  

c. nesignalizovaný Čs. armády  x Eliášova – problém neřízeného přechodu přes 2+2 

pruhy (s ostrůvkem) – velice nebezpečný, špatně řešitelný 

i. optické brzdy? – kpt. Rovenský: nákladné, TSK je bez prostředků, musí být 

vysoká poptávka po řešení, aby bylo relizováno 

ii. lze zrealizovat nároží před přechody, zvýraznit podélné čáry, upozornit na 

přechod, event. přisvícení? 

iii. Ing. Syrový zjistí statistiku nehodovosti od kpt. Straky 

3. Přechody Svatovítská – Vítězné náměstí 

Projekt (PONTEX pro TSK – léto 2013 realizace kompletních úpravy povrchů včetně zastávek 

TRAM) obsahuje vhodné prvky a úpravy pro chodce přes tuto vytíženou komunikaci = z hlediska 

BCS se jedná o zásadní zlepšení podmínek i pro pohyb dětí  (ze současných 2+2 pruhy se provádí 

1+1 bez SSZ). 

4. Dr. Zikmunda Wintera 

Projekt (atelier Promika pro MČ Praha 6) obsahuje vhodné prvky a úpravy pro chodce = z hlediska 

BCS se jedná o zásadní zlepšení podmínek i pro pohyb dětí  

5. Jugoslávských partyzánů 

Na čtyřech místech jsou navržena jednoduchá rozšíření nároží před přechody formou 

montovaných červenobílých obrubníků (Velflíkova, Lotyšská, Nikoly Tesly, nám. Interbrigády) 

6. přechod Terronská 

Řešení je o dohledu a přítomnosti MPP. 

Další: 

J. Johnová, Pražské matky: shrnutí cíle projektu BCŠ – nejen zabezpečení cest, ale zejména  podpora 

pěší dopravy, která z tohoto zabezpečení vychází! 



J. Mach: návrhy jsou dobré, zajišťují co nejmenší a nejkratší pohyb chodců ve vozovce, což je všem 

účastníkům provozu ku prospěchu 

Paní uč. Malchárková – chystané doprovodné aktivity: 6. 6. 2013 – Den bez aut (ráno: šetrná doprava 

do školy a odpoledne: akce na dvoře školy – závody apod.), 14. 6. – happening za přívětivější podobu 

prostranství před školou, přednáška Ing. Syrového o dopravě ve městě (datum bude upřesněno), 

školní plán mobility – rozpracován, výstavba přístřešku na kola a koloběžky –  viz samostatný bod 

níže). 

Termín další – závěrečné schůzky pracovní skupiny s předáním dopravní studie zástupcům MHMP a 

MČ: 

Pražské matky: bylo by dobré přizvat někoho ze samosprávy, ideálně radního pro dopravu Zárubu – 

zjistíme jeho časové možnosti a dáme vědět ostatním, nejvhodnější by byl druhý týden v červnu, 

přizveme též média 

Ing. Syrový připraví el. prezentaci finální podoby DS a „papírovou“ verzi pro předání na MHMP a MČ, 

žáci připraví závěrečnou prezentaci o průběhu projektu 

 

Nové parkování – stojany pro jízdní kola 

Dne 20.5.2013 proběhlo místní šetření v místě současných tří stojanů pro jízdní kola, které jsou 

umístěny v průjezdu na společný dvůr objektu ZŠ nám. Svobody a ZŠ Emy Destinnové. Na tomto 

místě se uvažuje umístit oplocení (klec), což povede ke zvýšení bezpečnosti při odkládání a tedy větší 

překážku proti odcizení odložených jízdních kol a koloběžek. Jedná se o kvalitativní zlepšení 

podmínek odkládání jízdních kol po dobu vyučování, tj. zpravidla se zvýší i zájem. V současnosti se 

jedná o jeden ze dvou problémů, proč se více nevyužívá jízdních kol pro cesty do školy (1. není 

bezpečno v ulicích + 2. není kde zaparkovat).  

 

Zapsali Eva Šuchmanová a Květoslav Syrový 

 



 
Jméno žákyně/žáka _________________________________ 

Třída ______________ 

 
 
 
MILÁ ŽÁKYN Ě/ŽÁKU, 
 
NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU „BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY“, KTERÝ TI POMŮŽE SE 
BEZPEČNĚ DOPRAVOVAT DO ŠKOLY A ZÁROVEŇ POUŽÍT VLASTNÍ NOHY, KOLOBĚŽKU NEBO 
KOLO. V SOUČASNÉ CHVÍLI TO VŽDYCKY NEJDE, PROTOŽE TVOJE CESTA DO ŠKOLY NEMUSÍ 
BÝT BEZPEČNÁ. KDYŽ SE VŠICHNI BUDEME SNAŽIT O ZLEPŠENÍ, BUDOU MOCI BRZY I MLADŠÍ 
ŽÁCI CHODIT DO ŠKOLY SAMOTNÍ A RODIČE SE O NĚ NEBUDOU MUSET BÁT. TAKÉ BYCHOM SE 
SPOLEČNĚ MOHLI POKUSIT ŘEŠIT PARKOVÁNÍ VAŠICH KOLOBĚŽEK A KOL V PRŮBĚHU 
VYUČOVÁNÍ TAK, ABYSTE SE O NĚ NEMUSELI BÁT.  
 
PROSÍME TĚ O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. U ZVOLENÉ ODPOVĚDI UDĚLEJ KŘÍŽEK. 
 

1. MYSLÍŠ SI, ŽE JE TVOJE CESTA DO ŠKOLY BEZPE ČNÁ A PROČ? 
o ANO ______________________________________________________________________ 

o NE_________________________________________________________________________ 

 
2. JAK SE RÁNO DOSTÁVÁŠ DO ŠKOLY? 

o JDU PĚŠKY SAMA/SÁM 
o JDU PĚŠKY S DOPROVODEM 
o JEDU NA KOLOBĚŽCE NEBO NA KOLE 
o PŘIJEDU MHD A PAK JDU PĚŠKY 
o JEDU AUTEM AŽ KE ŠKOLE 

 
3. JAK SE DOSTÁVÁŠ ZE ŠKOLY? 

o JDU PĚŠKY SAMA/SÁM 
o JDU PĚŠKY S DOPROVODEM 
o JEDU NA KOLOBĚŽCE NEBO NA KOLE 
o JDU PĚŠKY NA MHD 
o JEDU AUTEM OD ŠKOLY DOMŮ 

 
4. JAK CHCEŠ CESTOVAT DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY?  

  _______________________________________________________________________________________ 

5. POKUD CESTUJEŠ JINAK, NEŽ SI PŘEJEŠ, NAPIŠ, CO TI V TOM BRÁNÍ (M ůžeš 
zaškrtnout více variant.) 

o CESTA OD MÉHO DOMU NENÍ BEZPEČNÁ PRO TAKOVÉ DOPRAVOVÁNÍ (Napiš, na 
kterých místech je situace nejhorší a nezapomeň je vyznačit na mapě.) 

 
   ______________________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 

o CESTA OD MÉHO DOMU NENÍ VHODNÁ PRO JÍZDU NA KOLE NEBO KOLOBĚŽCE 
(Napiš proč.) 

    
   ______________________________________________________________________________________ 

o NEMOHU MÍT VE ŠKOLE BEZPEČNĚ ULOŽENÉ KOLO NEBO KOLOBĚŽKU 
o JINÉ DŮVODY (Napiš jaké.) 

 
   _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

 
6. JSI SPOKOJEN/A S FUNGOVÁNÍM MHD V OKOLÍ ŠKOLY? 

o ANO 
o NE, PROTOŽE _____________________________________________________________ 

 



 
 

7. CO BY SIS PŘÁL/A U ŠKOLY NEBO VE ŠKOLE, ABY SE TI CESTOVALO DO ŠKOLY LÉPE 
PĚŠKY, NA KOLE NEBO KOLOB ĚŽCE? 

 
   _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

 

8. JSI SPOKOJEN/A S DOPRAVNÍ SITUACÍ V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ ŠKOLY A JAKOU 
ZMĚNU BYS PŘÍPADNĚ PŘIVÍTAL/A?  

 
   _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

 

9. LÍBÍ SE TI, JAK VYPADÁ PROSTRANSTVÍ P ŘÍMO PŘED ŠKOLOU? (Napiš proč ano či ne a 
navrhni, co bys případně zlepšil/a.) 
 

   _______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

 
10. NYNÍ, PROSÍM, VYZNA Č NA MAPĚ SVOJI CESTU DO ŠKOLY. MÍSTA, KTERÁ JSOU 

NEBEZPEČNÁ, OZNAČ ČÍSLY PODLE POŘADÍ NEBEZPEČNOSTI. (1. nejvíce nebezpečné 
místo apod.) 

 
 
 
   DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!  



 

Jméno žákyně/žáka _________________________________ 

Třída ______________ 

 
Vážení rodiče, 
 
prosíme Vás o laskavé vyplnění dotazníku a o jeho vrácení do školy nejpozději do ………..  
 

1. Odkud se dítě dopravuje do školy? (Uveďte MČ + ulici nebo město + odkud pak 

chodí pěšky.)  

  _________________________________________________________________________ 

2. Existuje pro Vaše dítě bezpečná cesta do školy a zpět domů? 
o Ano 
o Ne (Vysvětlete prosím 

proč.)________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Dopravuje se Vaše dítě do školy samo? 
o Ano 
o Ne ____________________________________________________________ 

 
4. Vozíte dítě do školy autem a proč? 

o Ano____________________________________________________________ 
o Ne 

 
5. Jaké podmínky by musely být splněny, aby se Vaše dítě mohlo dopravovat do 

školy samo (pěšky, na kole, koloběžce či MHD)?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Jak jste spokojeni s dopravní situací v bezprostředním okolí školy a jaké změny 

byste přivítali? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Líbí se Vám prostranství přímo před školou a jaké změny případně navrhujete? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku a mapky.     



Zápis ze série jednání ve věci 

„zvýšení bezpečnosti pro parkování jízdních kol v průjezdu“  

Bezpečné cesty do školy na ZŠ nám. Svobody 

 

Dne 22.5.2013 proběhla schůzka ohledně umístění květináčů s vysokou zelení k vjezdu do ZŠ. Ing. 

Blanka Svobodová (220 189 402) souhlasila, že oba květináče bude možné umístit dále od vjezdu 

(min o 1,5 metru). Důvodem je zlepšení rozhledových poměrů na výjezdu z vnitrobloku školy. Větší 

posun květináčů by již vyžadoval souhlasu TSK. Pro účely zlepšení poměrů toto postačí. Stále se 

doporučuje umístit (celoročně) k vjezdovým sloupům nízké květináče s nízkou zelení (MČ P6 s těmito 

však v současnosti nedisponuje). Květináče budou umístěny 23.5.2013 

 

Návrh parkování: 

1. navrženo bylo oplocení / klec v místě 

současných stojanů (které budou 

odstraněny a nahrazeny) – viz foto 

vpravo. Jiné místo není vhodné 

z hlediska potřeby pro parkování, 

umístění kontejnerů a dalšího provozu 

ve vnitrobloku obou ZŠ. Místo je 

vhodné i z hlediska odkládání kol a 

koloběžek při cestě do/ze školy 

(minimální zacházka).   

 

2. rozměry: výška má odpovídat (požadavek památkové péče) výšce současného plotu, šířka 

odpovídá prostoru mezi bránou a obrubníkem a hloubka odpovídá potřebné manipulaci 

s kontejnery na směsný a tříděný odpad (bude upřesněno v projektu).  

3. provedení: dle projednání na památkové péči MHMP postačí tři stěny (čelní a 2 boční) + 

strop. Jako zadní stěnu lze využít současný plot (mříž), který je kovářským dílem, takže 

případné přichycení k němu lze provést pouze demontovatelnými úchyty (ne svar ani 

navrtání), materiál může být ocel, nátěr černý mat odpovídající stávající mříži, přichycení 

k povrchu na kotvy (jako současné stojany). 

4. provedení: vnitřní otvory oplocení/klece mají odpovídat otvorům současného plotu, svislé a 

vodorovné nosné prvky je třeba situovat v úrovních a roztečích stávajícího plotu, strop lze 

provést jako kari síť, dveře nejlépe jako posuvné (otevírání může být v kolizi s provozem 

dvora), vhodné otevírání elektronické na čip, 

5. stojany uvnitř je třeba provést na samostatný prvek (ne přichycení do současné mříže) 

6. před zahájením prací bude třeba přemístit poštovní schránku na jiné místo 

7. kontejnery budou odsunuty směrem mezi zadní sloupy zastřešení vjezdu do vnitrobloku – 

musí se s nimi dát dále manipulovat (vyvážení) 



Povolení: 

1. majitel resp. správce MČ Praha 6 - odbor školství (nebo zplnomocněný zástupce, tj. se 

souhlasem správce) podává žádost na odbor výstavby MČ Praha 6 (vyřizuje Ing. Moravcová, 

tel. 220 189 439, hmoravcova@praha6.cz ). Žádá se o územní souhlas (ÚS) k záměru 

umístění zařízení k ochraně odstavení jízdních kol formou oplocení. K tomuto vyjádření 

bude třeba doložit pouze stanovisko památkové péče MHMP (viz níže). Vydání ÚS je 

osvobozeno od poplatku. Zažádat lze okamžitě, bude třeba doložit jednoduchý projekt 

s vizualizací + stanovisko MHMP OPP). Lhůta vyjádření bude max. 30 dnů. 

2. majitel resp. správce MČ Praha 6, odbor školství  (nebo zplnomocněný zástupce) podává 

žádost o závazné stanovisko k obnově památkově chráněné věci na MHMP OPP (odbor 

památkové péče – vyřizuje Ing. arch. Zdeňka Kolářová, tel. 236 00 2041, 

Zdenka.Kolarova@praha.eu). Řešení popsané výše bylo podrobně osobně prokonzultováno 

(K.Syrový, 22.5.2013). MHMP OPP si vyžádá stanovisko památkového ústavu. K formuláři 

žádosti bude nutné doložit: 

a. jednoduchý projekt s vizualizací a technickou zprávou (2x) 

b. doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis/informace z katastru nemovitostí) 

c. pokud nebude žádat přímo majitel/správce nutný neověřený originál zplnomocnění a 

doklad o právní subjektivitě žadatele 

  

Závěry:  

1. jednání na MČ P6 a MHMP OPP proběhla vždy s předběžným souhlasným stanoviskem ve 

smyslu výše uvedených bodů.  

2. jednoduchý projekt parkování zpracuje K.Syrový ve spolupráci s dodavatelem zařízení 

 

Zapsal  dne 22.5.2013        Květoslav Syrový

   

 






















































