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1. ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 

Moderním trendem utváření pozemních komunikací v obcích je aplikace širokého spektra 

zklidňovacích opatření, sloužících k vyváženějšímu vzájemnému respektování jednotlivých 

účastníků provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o soubor opatření v křižovatkách 

nebo mezikřižovatkových úsecích komunikací, sloužících především ke snížení rychlosti 

a intenzit vozidel, zvýšení bezpečnosti chodců, podpoře cyklistické dopravy a zlepšení 

životního prostředí v obcích. Toho se snažíme dosáhnout stavebními úpravami uličního 

prostoru (fyzická opatření) a organizačními opatřeními (psychologická opatření) na úkor 

motorové dopravy, jenž byla v minulých desetiletích proklamována a upřednostňována. 

Může dojít až k jejímu vyloučení ze zpracovávaného území a to v podobě zóny s dopravním 

omezením. Zmiňovaný trend již řadu let funguje v západních zemích EU a v ČR se tak 

můžeme poučit z širokého spektra nejen funkčně, ale i esteticky zdařilých návrhů, kdy se 

uliční prostor stává místem pro odpočinek, setkávání lidí. Historicky se zklidňování 

odehrávalo pouze na komunikacích s omezením motorové dopravy a obslužných 

komunikacích, v aktuálním čase je pozornost orientována také na úpravy průtahů silnic I.,II. 

a III. tříd obcemi. Největšími problémy obecně jsou zejména: 

 

x není jednoznačné funkční rozdělení dopravních a pobytových ploch (absence 

chodníků, existence podélných urychlujících linií) 

x předimenzované šířky jízdních pruhů (nedostatek prostoru pro ostatní účastníky 

provozu) 

x bariérový účinek komunikace (chybí ochrana chodců a prvky pro usnadnění 

přecházení) 

x nedostatek zeleně 

x stejné šířkové uspořádání jako v extravilánu (důsledek dřívější preference zbytné 

dopravy) 

 

V současnosti je patrná snaha jednotlivých obcí tento alarmující stav změnit, ale bohužel se 

jedná povětšinou o lokální opatření. Nastíněné problémy je třeba řešit komplexně, v rámci 

celé rozlohy obce, často je vhodnou variantou přesunutí tranzitní dopravy mimo intravilán 

pomocí obchvatu. 

Městské prostředí je typické různorodostí subjektů – věk, zkušenosti, což se projevuje právě 

u dětí. V určitých místech je důležité zdůraznit pro řidiče pohyb mladistvých, jelikož jejich 

věku úměrné zbrklé chování a neadekvátní reakce z nich činí velice zranitelné účastníky 
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provozu. I samotné děti musí být upozorněny na nebezpečná místa a způsob řešení situací, 

se kterými se v provozu mohou setkat. Zmíněná dopravní výchova je často opomíjena, mladí 

jsou neznalí pravidel silničního provozu, nebo si je neumí převést do praxe běžného 

provozu. I z tohoto důvodu jsou zklidňovací opatření důležitým prvkem ochrany v okolí škol. 

1.1 NEGATIVA INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 
Doprava je funkcí vyvolanou, v tomto případě se zaměříme na zkoumání přepravního vztahu 

bydlení – škola. Pro trasy žáků do školního zařízení je třeba zajistit bezpečnou infrastrukturu 

pro pěší, preferenci městské hromadné dopravy a zejména pak zapůsobit po psychické 

stránce na samotné obyvatele (rodiče), aby tyto dopravní systémy hojně využívali. 

Dostupnost zastávek MHD není vždy ideální, proto řada lidí volí k dopravě z místa bydliště 

za svými aktivitami osobní automobil. V řadě případů se jedná pouze o zbytečně komfortní 

pohodlí dotyčného. Přílišný podíl IAD s sebou přináší širokou paletu negativ, např.: 

x nešetrnost k životnímu prostředí (exhalace, znečištění vod), 

x vliv na obyvatelstvo (zátěž hlukem, vibracemi, bariéra v podobě zatížené sběrné 

komunikace), 

x zvýšenou pravděpodobnost dopravních nehod. 

Hodnota emisí záleží na chodu pohonné jednotky. Se vzrůstající hustotou motorové dopravy 

(počet vozidel na stanovené délce komunikace v daný okamžik) se snižuje rychlost, dochází 

ke tvorbě kongescí a zvýšení zátěže ovzduší zplodinami z výfukových plynů. Vezmeme-li 

v úvahu finanční stránku věci, pak ekonomické hledisko hovoří jednoznačně ve prospěch 

městských autobusových linek, jelikož denní používání automobilu ve špičkových hodinách 

vykazuje větší celkové náklady. Navíc je na území Hlavního města Prahy aktuální vize 

dopravy žáků do 15 let prostředky městské hromadné dopravy zcela zdarma a je 

pravděpodobně pouze otázkou času, než se vize stane skutečností. 

1.2 ZÓNY 30 
Jedná se o zónu s dopravním omezením, vyznačující se plošným zklidněním dopravy. 

Hlavním znakem je celoplošné snížení rychlosti v sídelních útvarech pomocí stavebních 

prvků na 30 km/h. Vybraná ohraničená část obce se označuje svislou dopravní značkou IP 

25 a/b. Dopravní funkce je zde omezena, komunikace mají funkci především pobytovou – 

chůze, setkávání lidí, nakupování, hry. Adekvátní je snaha oddělit motorovou dopravu co 

nejvíce od ostatních druhů dopravy. Nejdůležitějším faktorem spojeným s (rozumným) 

snížením rychlosti je zvýšení bezpečnosti silničního provozu z hlediska možnosti odvrácení 

kolizní situace. Při této snížené rychlosti dokáže řidič po spatření chodce zastavit na dráze 

cca 13 m, při rychlosti 50 km/h je dráha potřebná k zastavení přibližně 27 m (dvojnásobná!). 

Pakliže se v prostoru blízkosti školy pohybuje vysoké procento dětí, je riziko náhlého 
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vběhnutí chodce do vozovky mnohem pravděpodobnější, než kdekoli jinde. Díky snížení 

rychlosti plošnými opatřeními dochází ke snížení podílu nákladní dopravy v oblasti, s tím se 

sníží hluková zátěž o cca 3 dB. Oproti Obytné zóně (opatřeno SDZ IP 26 a/b) je zachováno 

členění na vozovku a chodník, není třeba kompletní přestavba komunikace za účelem 

zajištění jedné výškové úrovně v celé její šířce. Díky snížené rychlosti není problém povolit 

na jednosměrných komunikacích provoz cyklistů v obou směrech (podle TP 179), dovolují-li 

to šířkové parametry. Velikost Zóny 30 by svým uspořádáním měla umožnit řidičům 

dosáhnout nejbližší dopravně významnější komunikace nejvýše po 1 km (2 min.) jízdy. Při 

zřízení je základním předpokladem: 

 

 odstranění dopravních značek upravujících přednost a zavedení přednosti zprava, 

 realizace zklidňovacích opatření za účelem dosažení požadované rychlosti. 

 

Důležité je řešení parkování - zohlednění poptávky po parkování, zamezení živelnému 

parkování. Poté projektování vysazených ploch a dalších opatření, sloužících 

k jednoznačnému rozlišení funkčních ploch a podpoře nemotorové dopravy. Je taktéž 

žádoucí jejich navrhování v oblasti přilehlých Obytných zón, kde působí jako přechodový 

prvek. Z uvedených důvodů je vytvoření Zóny 30 vhodnou alternativou řešení blízkého okolí 

budov školy. Podrobné informace o principech a možnostech řešení lze nalézt v metodice 

TP 218 – NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30. 

 

2. POPIS ŘEŠENÉ LOKALITY 

2.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy se nachází přibližně 16 km východně od centra 

Hlavního města Prahy (cca 20 min cesty automobilem) přímo na silnici I/12, která obec 

rozděluje na dvě přibližně stejné části. Rozloha obce činí 1015 ha, podle posledního sčítání 

obyvatelstva zde má hlášeno trvalé bydliště 9209 osob. Téměř 95% obytné zástavby tvoří 

rodinné domy, zbývající procenta pak panelové domy. Severně leží v blízkosti obec 

Klánovice, jižně obce Koloděje a Sibřina, západně pak Běchovice. Všechny vyjmenované 

spadají do této městské části a je tudíž záhodno uvažovat v projektu i děti (obyvatele) jejích 

okrajových částí, které dojíždějí do Újezdu nad Lesy. Řada ekonomicky aktivních obyvatel 

dojíždí za prací mimo obec, což přispívá negativně k již tak složité dopravní situaci v ranní, 

potažmo odpolední špičce. Obě budovy ZŠ+MŠ se nacházejí přibližně ve středu řešené 

oblasti (viz. Obr. 1). Na obrázku jsou znázorněny zároveň četnosti zdrojových bodů 

(výchozích míst). 
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Obr. 1 Širší vztahy okolí školy a výchozí body. 

 

Denně tyto prostory navštěvuje na 820 dětí, k tomu je nutné uvažovat cca dalších 400 osob 

jako pěší doprovod.  

 

2.3 DOPRAVNÍ SITUACE A MOŽNOSTI DOPRAVY DĚTÍ DO ŠKOLY 
 

Dopravně nejvýznamnější komunikace je bezesporu silnice I/12 (Praha – Kolín), podél které 

se historicky rozvíjela bytová zástavba. V ranních hodinách přivádí dopravu ze Středních 

Čech do Hlavního města ve směru od Kolína, odpoledne pak podobné objemy ve směru 

opačném. Dále ulice Staroklánovická v pomyslném prodloužení do Klánovic a Staroújezdská 

ve směru Koloděje. Zmíněné komunikace se stýkají v úrovňové SSZ řízené křižovatce, která 

tvoří zúžené hrdlo pro tranzitní dopravu tudy projíždějící. Celkové řešení odstranění zbytné 

dopravy z centra se plánuje výhledově v podobě objízdné čtyřpruhové rychlostní silnice R12 

kategorie S 24,5/80, jižně od Újezda nad Lesy. Na silnici III/33310 ve směru Koloděje je 

navržena osmičkovitá MÚK. Plánovaná stavba bude realizována v letech 2013 – 2017 jako 

přivaděč na silniční okruh R1, poté by již měly být intenzity dopravy na průtahu obcí 

uspokojující. Aktuálně je situace alarmující, jednak z hlediska bezpečnosti přecházejících 

chodců, ekologické zátěži, ale navíc jsou v uličním prostoru hlavních komunikací vedeny 

linky MHD, kterým ztěžuje dodržení předepsaných jízdních řádů. Přitom právě MHD je 

bezpečným, pravidelným, spolehlivým dopravním prostředkem pro děti do škol.  

Školní  
objekty 
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Interval následných spojů je v období 7-7:45 hod, kdy je největší poptávka za účelem 

dopravy do školy, v oblasti velmi uspokojivý (viz. jízdní řády linek MHD: 109, 250, 251, 261, 

269, 391, 303, 343, 562, 564). 

Pokud někteří žáci z okrajových oblastí nemají k dispozici kvalitní možnost dopravy 

MHD+pěšky či musí být z jiných důvodů dopravováni ke škole auty, je třeba navrhnout 

v oblasti dostatečný počet parkovacích míst, popř. využít stávající parkovací plochy 

v blízkosti budov školy. Kapacita parkovacích stání je však omezená, proto bude nutné 

informovat a donutit rodiče, aby je využívali pouze pro krátkodobé zastavení. 

 

Způsob dopravy žáků do školy / Způsob dopravy žáků dle zájmu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Obr. 2 Způsob dopravy žáků do školy. 

 

 

 

2.4 ANALÝZA BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V ULICI ČENTICKÁ 
 

Měření probíhalo pomocí statistického radaru Sierzega SR4, který byl umístěn na svislé 

dopravní značce IP12 – Vyhrazené parkoviště ve dnech 30. 10. (11 hod) – 1.11.2010        

(16 hod) v blízkosti základní školy. Povolená rychlost je v tomto úseku 40 km/h. 



STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ MASARYKOVY ZŠ V PRAZE – ÚJEZDU NAD LESY 

 

 

 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní Strana 9 
Ústav dopravních systémů  
Konviktská 20, 110 00  PRAHA 1 

 

Obr. 3 Statistický radar SR4.  Obr. 4 Ulice Četnická ve směru Staroklánovická. 
 

VYHODNOCENÍ 
Značný podíl projíždějících vozidel dodržuje maximální dovolenou rychlost. Přibližně 85% 

řidičů nepřekračuje rychlost 50 km/h. Nejčastější rychlostí, v průměru přibližně 21% vozidel 

z celkového počtu 1425 voz./den, je 45 km/h. Průměrná rychlost všech projíždějících vozidel 

je 39 km/h a vmax byla naměřena 90 km/h. Tato maximální hodnota byla zaznamenána 

v sobotu v 18:37 hod. Nutno poznamenat, že rychlostí větší jak 65 km/h se pohybovalo 

z celkového počtu 16 osobních automobilů (1,2%). Průměrné rychlosti nezaznamenávají 

během dne příliš vysoké odchylky, oscilují kolem hodnoty 42 km/h. Nejčastější rychlost 

v měřeném profilu činila 45 km/h. 

Průměrné časové odstupy mezi vozidly jsou 1,6 sekundy a doba strávená v koloně (zdržení 

na daném úseku) je malá, spíše se jedná o dobu strávenou při nástupu a výstupu cestujících 

(hřiště, škola). Provoz je plynulý a podíl silného provozu je téměř zanedbatelný.  

Největší zastoupení vozidel zde mají osobní automobily (1378 voz./den), v menšině jsou pak 

jednostopá vozidla a nákladní automobily. Průběh počtu vozidel během dne se vyznačuje 

netradičně třemi špičkovými obdobími. Tento paradox je způsoben ranním dojížděním za 

prací, příp. odvoz automobilem dětí do školy (7:30 - 8:00 hod), návratem dětí po skončení 

vyučování (13:30 - 14:30 hod) a nejvíce vytíženým provozem fotbalového hřiště (16:30 - 

17:30 hod). Ve špičkách spojených s pohybem dětí byla zaznamenána intenzita 58 voz./hod, 

špička spojená s provozem hřiště vykazovala hodnoty okolo 51 voz./hod.  

Nejzajímavější jsou však výsledky měření, týkající se cyklistické dopravy. Ve správném 

směru komunikace přístroj zaznamenal 17 cyklistů/měřené období, ve směru opačném 

(aktuálně nedovolený manévr ve sporu s pravidly silničního provozu) 26 cyklistů/měřené 
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období. Polovina průjezdů jízdního kola byla naměřena v čase 14:30 – 16:00 hod v rozmezí 

rychlostí 8-20 km/h. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR 
Průzkum radarem Sierzega odhalil řadu důležitých poznatků z chování dopravního proudu 

v jednosměrné části ulice Čentická. Přímá a poměrně šířkově velkorysá komunikace bez 

výrazných známek zklidnění provozu svádí řidiče k překračování nejvyšší dovolené rychlosti. 

Zmíněná nekázeň řidičů se projevuje nejvíce v podvečerních hodinách (17 – 19 hod). Pro 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu doporučujeme stavebně upravit komunikaci zejména 

za účelem lepší organizace parkování a snížení rychlosti projíždějících vozidel aplikací prvků 

zklidňování dopravy. Dále řešení cyklistické dopravy, zejména vedení cyklistů v protisměru 

jednosměrné ulice, které je v souladu s doporučením prostřednictvím technických podmínek 

i platným územním plánem. Redukci rychlosti vozidel je vhodné řešit vertikálním vychýlením 

jízdního pruhu, bohužel při návrhu vedení cyklistické dopravy není k dispozici potřebné 

šířkové uspořádání. Bude tedy třeba přistoupit k horizontálním opatřením – zpomalovací 

prahy a polštáře. Vliv těchto úprav na snížení rychlosti řidiče byl již v mnoha případech 

úspěšně prokázán (viz. TP 218). 

 

 

 

3. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOVÝCH MÍST 
Zkoumání lokality a výběr jednotlivých problémových bodů či úseků bylo provedeno pomocí 

dotazníků rozeslaných mezi jednotlivé žáky. Děti ve spolupráci s rodiči a učiteli vybraly 

problémová, potenciálně nebezpečná místa, která se následně seřadila podle četnosti 

zaznamenání. Nejčastěji označené technické problémy byly vybrány a dále posuzovány. 

V příloze (…………………)  je uveden výčet všech problematických míst, pořadí 

zaznamenaných četností. Některé lokální nedostatky byly sdruženy a řešeny komplexněji 

jako celek. 

 
 
 
 
 



STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ MASARYKOVY ZŠ V PRAZE – ÚJEZDU NAD LESY 

 

 

 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní Strana 11 
Ústav dopravních systémů  
Konviktská 20, 110 00  PRAHA 1 

3.1 (3.3) KŘIŽOVATKA ULIC NOVOSIBŘINSKÁ / STAROKOLÍNSKÁ  
X STAROKLÁNOVICKÁ/STAROÚJEZDSKÁ 

 

 
Obr. 5 Širší vztahy - problém 3.1 (3.3). 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
 Obecně: 

- řidiči jedoucí rovně po hlavní nepouštějí řidiče, kteří chtějí odbočit 

- řidiči jezdí na červenou 

- rychlá jízda řidičů po hlavní v přímém směru, chybí prvky zpomalení 

 

3.1  Novosibřinská „u Lidlu“: 
-  řidiči nerespektují chodce (zejména odbočující auta od Klánovic), rychlá jízda, chybí   

upozornění na děti a zvýraznění přechodu, nechráněný přechod 
 

četnost: 337 

 
3.3  Starokolínská „u Levelu“: 

- Starokolínská u knihovny - řidiči nerespektují chodce, špatné seřízení světelného 

signalizačního zařízení (v dalším textu „SSZ“) - krátká zelená (auta zůstávají 

v křižovatce), odbočující řidiči od Klánovic jedou arogantně do chodců, kteří již mají 

zelenou 

četnost: 199 
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Obr. 6 Posouzení vzoru a typu křižovatky.

Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
Jedná se o nejdůležitější křižovatkový uzel v obci Újezd nad Lesy, řízenou SSZ.  

Byl proveden kontrolní 

křižovatkový průzkum, který 

naznačil možnosti této 

průsečné křižovatky. 

Intenzita zatížení činí 

přibližně 18 000 pvoz/24 

hod (viz příloha…..). 

Neřízená křižovatka pro 

takový dopravní výkon již 

nepostačuje, hrozil by 

kolaps dopravy (viz obr. 6). 

Nabízí se možnost okružní 

křižovatky, nebo řízení 

světelnou signalizací. Vzhledem k umístění, parametrům větví, intenzitám dopravy 

a zejména profilu terénu v zástavbě je okružní křižovatka prakticky vyloučena. Řízení pomocí 

SSZ se tak jeví skutečně jako nejvhodnější řešení.  

Kromě vysokého dopravního zatížení se dopravní uzel vyznačuje nevhodným úhlem křížení 

(62° paprsek Staroújezdská, resp. 101° paprsek Staroklánovická). Dále příčný sklon 

komunikace Staroklánovická, který má negativní vliv na rozhledové parametry. Jelikož je zde 

značný podíl nákladní dopravy, může sklon v zimním období působit potíže těžkým 

nákladním vozidlům při rozjezdu. Uspořádání jízdních pruhů v poměru k zatížení především 

na průtahu silnice I/12 se v období špičky s hodnotami přes 520 pvoz/hod na jeden řadicí 

pruh blíží únosnosti, dokonce v krátkém období překračuje kapacitu jednotlivých řadicích 

pruhů. Dominantní je zde přímý směr, pokud se některý řidič v dané fázi rozhodne pro 

manévr levého odbočení, značně komplikuje průjezd vozidel ve frontě za ním. Musí dát 

přednost protijedoucím vozidlům a dojde-li k situaci, kdy realizuje levé odbočení v tento 

okamžik více vozidel, provoz na křižovatce se stává značně nepřehledným (viz obr. 8). 

Z hlediska bezpečnosti pěšího provozu plyne největší hrozba od ramene ulice 

Staroklánovická a není to pouze vinou řidičů samotných, ale i provozního uspořádání 

křižovatky. Stopčára je společně s přechodem pro chodce odsazena příliš daleko od 

křižovatky (viz obr. 7), což zbytečně prodlužuje doby najíždění i vyklízení vozidel. Navíc řidiči 

projíždějí stopčárou na zelenou, ale než dokončí manévr odbočení a vyklidí křižovatku, 

snadno uplyne nastavený mezičas (doba od ukončení zelené, po začátek doby zelené na 

návěstidle pro kolizní směr) a jsou tak nuceni zůstat v křižovatce.  
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Obr. 7 Větev Staroklánovická. Obr. 8 Výjezd ze Staroklánovické do 
Novosibřinské. 

 

Návrh řešení 
Problémy spojené s jízdou na červenou, respektováním chodců a rychlým průjezdem 

křižovatkou jsou spojené především s dopravní výchovou řidičů, v tomto případě nelze 

aplikovat mnoho stavebních a dopravně-organizačních opatření k jejich regulaci, vyjma 

důsledné kontroly a následného postihování hříšníků orgány PČR. Provoz je řízen pevnými 

cykly signalizace, avšak přechody pro chodce křížící hlavní směr jsou vybaveny 

poptávkovými tlačítky, které vstupují do průběhu signálního plánu. Není tedy možné běžným 

pozorováním zjistit nastavení řadiče, pro posouzení a případnou úpravu je třeba znalost 

signálního plánu, který není řešitelům k dispozici. Dalším potenciálním rizikem pro chodce je 

otázka, zda je pro ně v signálním plánu vyčleněna samostatná fáze pro přecházení, nebo 

jsou vedeni společně s „nekolizním“ dopravním proudem (odbočující z ramene 

Staroklánovická). Samotné komplexní posouzení pro návrh úprav křižovatky vyžaduje 

přesnou znalost aktuálního nastavení řadiče. Navrhujeme tedy další zkoumání, především 

v oblasti možnosti rozšíření počtu řadicích pruhů ve směru od Prahy (ulice Starokolínská), 

posunutí stopčáry paprsku Staroklánovická blíže ke středu křižovatky, čímž se zvýší kapacita 

křižovatky. Již z hrubého odhadu dopravního zatížení křižovatky plyne, že není třeba řešit 

realizaci pravých odbočení prostřednictvím vlastního řadicího pruhu, intenzita levých 

odbočení se však blíží hodnotě 100 pvoz/hod, což vyžaduje také detailnější posouzení, zda 

je nutné zvýšit počet řadicích pruhů. Dopravní stíny na vedlejších komunikacích je vhodné 

nahradit směrovacími ostrůvky, které mohou zároveň sloužit jako ochrana chodců. 

Samozřejmostí je obnova vodorovného dopravního značení podle platné legislativy. 
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3.2 KŘIŽOVATKA ULIC ČENTICKÁ x POLESNÁ 
 

 
Obr. 9 Širší vztahy - problém 3.2 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
- nebezpečný přechod – špatně viditelný 

- neukáznění řidiči – nedávají přednost chodcům 

- často není výhled – zeleň, parkující vozidla 

- poškozený povrch, v zimě nebezpečí 

- křižovatka nebezpečná ze všech směrů 

- chodník končí na hraně křižovatky 

 

četnost: 214 

 

Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
Severní část ulice Polesná vede podél lesní části, z druhé strany se nacházejí nezastavěné 

pozemky. Díky tomu zde naprosto chybí infrastruktura pro pěší. Jižní větev má pás pro pěší 

pouze po levé straně, pás pro pěší z jednosměrné (východní) části ulice Čentická končí 

přímo v křižovatce. Jediným místem, kde mohou pěší přejít vozovku je přes jižní větev ulice 

Polesná. Zde jsou pouze snížené obrubníky, přechod je označen svislým dopravním 

značením (v následujícím textu označováno „SDZ“) IP6, vodorovným dopravním značením 

(v dalším textu označováno „VDZ“) V7, které je téměř neviditelné, pravděpodobně byla 

použita pro nástřik nekvalitní barva. Naprosto chybí úpravy pro nevidomé a slabozraké, které 

zároveň usnadňují pohyb osobám se sníženou schopností pohybu či maminkám s kočárky. 
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Prostřednictvím křižovatky navazuje obousměrná část ulice Čentická (projektována přibližně 

500 m ve směrové přímce, v pokračování ulice Budčická, která je podobného charakteru 

uspořádání uličního prostoru a představuje dalších 520 m této linie) na jednosměrný úsek 

o délce 380 m. Nevyskytují se zde žádné vysazené plochy a vychýlení prostoru, pouze jeden 

přechod pro chodce s úzkými příčnými prahy, které nejsou ideálním opatřením regulace 

rychlosti vozidel, jelikož devastují povrch vozovky i nápravy vozidel bez výrazného efektu. 

Naopak jsou patrné podélné urychlující linie, ve směru Z-V je poměrně dobrý výhled na 

značnou vzdálenost. Řidiče motorových vozidel toto může vybízet k jízdě nepřiměřenou 

rychlostí, mnohdy vysoko za hranicí rychlosti povolené. Stávající stav tak může v řidiči 

vyvolat dojem, že není důvod před křižovatkou zpomalovat. Limitujícím faktorem při 

stavebním návrhu úpravy křižovatky je pohyb vozidel MHD a cyklistů. V obousměrné části 

komunikace Čentická je na všech předchozích křižovatkách upravena přednost v jízdě, zde 

však platí pravidlo pravé ruky. Je třeba organizačně přebudovat celou přilehlou oblast, aby 

byla jednoznačně, srozumitelně a přehledně uspořádána. 

 

Obr. 10 Pohled z ul. Polesná. Obr. 11 Špatná reflexe značení přechodu. 
 

Šířka jízdního pásu v ulici Polesná činí téměř v celé délce 7,1 m, což je zbytečně 

předimenzovaná hodnota. Jelikož zde nejsou žádné plochy určené striktně pro parkování, 

řeší jej řidiči volně podél obrubníku po pravé straně komunikace. To neodporuje pravidlům 

silničního provozu, jelikož ponechávají dostatečný prostor pro oba jízdní pruhy, ale v blízkosti 

přechodu pro chodce stojící vozidla brání řidičům ve výhledu na čekající chodce. 

 

Návrh řešení 
Vzhledem k údajům zjištěným pozorováním chování řidičů společně s poměrně nízkými 

dopravními výkony (viz příloha…) navrhujeme přebudovat stávající průsečnou křižovatku na 

miniokružní křižovatku. Jedná se o elegantní řešení v místě, kde nelze navrhnout klasickou 

okružní křižovatku.  
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Obr. 12 Průjezd miniokružní křižovatkou. 

Převážná část řidičů projíždí rovně ulicí 

Čentická, nebo odbočuje z jižního ramene 

ulice Polesná do jednosměrné Čentické. 

V prvním případě je třeba zamezit rychlému 

průjezdu křižovatkou v přímém směru. Ve 

druhém případě je nutno zajistit průjezd 

nákladních automobilů a autobusů, tedy 

navržení pomocí vlečných křivek 

zmiňovaných vozidel. Křižovatka je 

navržena o vnějším průměru D=17 m, střední pojížděný ostrůvek má průměr d=5 m. Vyroben 

může být z žulové dlažby, zámkové dlažby nebo živičný s barevným odlišením. Pro osobní 

automobily, motocykly a cyklisty znamená chování jako na běžné okružní křižovatce (princip 

objezdu kolem středního ostrova), rozměrná vozidla vzhledem ke své trajektorii jízdy mohou 

střední ostrůvek v případě potřeby přejet jako na běžné průsečné křižovatce (viz. obr. 12). 

V Zóně 30 přispívají vhodně k dodržení povolené rychlosti. Podstatné je také téměř úplné 

vyloučení nehod s vážnými následky na zdraví, navíc hmotná škoda bývá také velmi malá. 

Křižovatka může citlivě reagovat na zvýšený podíl těžké nákladní dopravy, ale vzhledem 

k pozorované skladbě dopravního proudu by se v tomto ohledu neměly vyskytovat výraznější 

problémy. Vzhledem k pojíždění autobusy MHD předpokládáme středový ostrůvek tvaru 

plochého kužele se sklonem 1:5. Pro usnadnění jejich odbočení je za přechodem pro chodce 

zřízena pojížděná srpovitá krajnice z dlažby. Pás pro pěší z jednosměrné ulice Čentická je 

prodloužen do ulice Polesná až k autobusové zastávce. Zároveň je zde nově navržena řada 

podélných parkovacích stání o šířce 1,9 m, rozdělených do sekcí v počtu 3-4 parkovací stání 

na parkovací záliv, která končí 6 m před křižovatkou. Zde přechází ve vysazenou 

chodníkovou plochu, usnadňující přecházení přes jízdní pruhy. Zlepší se tak vzájemný 

vizuální kontakt chodec-vozidlo a přehlednost celé křižovatky. Dle příslušných technických 

podmínek se přechody pro chodce běžně v Zóně 30 nenavrhují, ale zde se jedná 

o opodstatněný případ, kdy se v prostoru pohybují především děti a je třeba jim vymezit 

místo určené pro přecházení, a zároveň tím určit jejich jednoznačnou přednost. Nutností je 

dostatečné osvětlení přechodu pro zajištění bezpečného přecházení i v nočních hodinách. 

Na okruhu je jednoznačně dána přednost v jízdě vozidel na okruhu. Před přechodem pro 

chodce v ulici Polesná navrhujeme rocbindu (barevný povrch vozovky s vysokým smykovým 

třením) o délce 20 m v hrubším provedení, než je povrch vozovky. Umocní to dojem nutnosti 

zpomalení před přechodem pro chodce (je prokázána vyšší účinnost tohoto opatření oproti 

nápisům na vozovce). Šířka vjezdových i výjezdových pruhů je navržena 3 m, pouze výjezd 

do jednosměrné ulice Čentická je rozšířen na 3,25 m. Vlečné křivky autobusu prokazují sice 
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velmi malou rezervu prostoru při manévru odbočení, ale vzhledem k malému počtu vozidel 

tohoto typu během dne je uspokojující.  

 

3.4 (3.8)  ULICE ČENTICKÁ - JEDNOSMĚRNÁ 
 

 
Obr. 13 Širší vztahy - problém 3.4 (3.8) 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
Obecně: 

- špatný povrch silnice, stříkání z louží od aut 

- rychlé projíždění aut 

- cyklisté mohou jet pouze jedním směrem 

- vozidla parkují i v lesní části 

 
3.4  Chodník podél Čentické: 

- v zimě neudržováno, nebezpečí uklouznutí 

četnost: 184 

 

- 3.8  Přechod od šk. budovy ke Klánovicím 
 

- chybí přechod, není žádné označení 
četnost: 128 
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Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
V části s jednosměrným provozem je šířka hlavního dopravního prostoru proměnná od 4,7 m 

do 5,6 m. Ve směru Z-V je po pravé straně pás pro pěší v celé délce, po levé straně je za 

hranou koruny komunikace mělký příkop navazující na lesní část. Nachází se zde řada 

podélných parkovacích stání, rozdělených na dvě části (pro hřiště a školu) o šířce 2,5 m 

resp. 2,1 m. Zřízeny jsou pouze pomocí VDZ. V okamžiku, kdy na komunikaci neparkují 

vozidla, rozšiřuje se opticky prostor jízdního pruhu. Měření pomocí radaru potvrdilo značný 

podíl řidičů překračujících povolenou rychlost, kdy nejčastěji naměřená hodnota činila 45 

km/h. Vzhledem k faktu, že ulice je nejkratší a prakticky jedinou spojnicí mezi budovami 

školy, může být překračování dovolené rychlosti faktorem působícím na bezpečnost dětí, 

které mohou v určitém okamžiku neadekvátně zareagovat. 

 

Obr. 14  Čentická u hřiště. Obr. 15  Vjezd do jednosměrné části ulice 
Četnická. 

 

Dále byl prokázán pohyb cyklistů po komunikaci v obou směrech, což při stávajícím stavu 

není v souladu s platnou legislativou. Jedná se o velmi nebezpečný počin, v kombinaci se 

sníženou viditelností a nevhodným oděvem hrozí riziko dopravní nehody (čelní střet cyklisty 

s vozidlem, který může mít tragické následky). Při realizaci opatření je nutné brát v potaz 

průjezd vozidel MHD a plánované vedení cyklistů, dané územně plánovací dokumentací. 

 
Návrh řešení 
Koncepce systému cyklotras na území Hl.m.Prahy předpokládá postupnou realizaci až 670 

km cyklistických tras. Ve výhledu se právě v ulici Čentická plánuje vedení cyklistů v napojení 

na nejdelší cyklotrasu v Praze a okolí – A50 (Pražské kolo), která v obci prochází ulicemi 

Staroújezdská a Staroklánovická. Především z tohoto důvodu je třeba zajistit provoz 

cyklistické dopravy v obou směrech. Zároveň je nutné vyřešit podélná parkovací stání, která 

se budou podílet fyzicky na vzhledu uličního prostoru. Podél fotbalového hřiště je 
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projektováno 12 podélných stání o šířce 1,9 m, která jsou po sekcích ohraničena fyzicky 

vysazenými plochami, které se podílejí na zúžení prostoru. Rozměrnější vozidla mohou sice 

přesahovat do vozovky, ale to není při nízkých rychlostech problém. S ohledem na nízkou 

návrhovou rychlost je vynechán bezpečnostní odstup od jízdního pruhu. Stejným způsobem 

byla upravena parkovací stání podél budovy školy. Dvě parkovací stání jsou vyhrazena 

osobám se sníženou schopností pohybu. Jízdní pruh je navržen ze začátku jednosměrné 

ulice ve směru od ulice Polesná o šířce 3,25 m z důvodu manévrování autobusu za 

křižovatkou, dále plynule přechází v šířku 3 m. Celých cca 370 m délky ulice je téměř ve 

směrové přímce, proto je vhodné opatřit uliční prostor prvky působícími na rychlost jízdy 

řidičů. Kromě vysazených ploch podélného parkování nelze díky prostorovým nárokům 

a nutnému řešení cyklistické dopravy aplikovat další vertikální zklidňovací opatření, zajišťující 

jízdu požadovanou rychlostí. Horizontální prvky však negativně působí na komfort jízdy 

vozidel bus i cyklistů, navíc je nutné u řady z nich řešit speciální odvodnění, proto je třeba 

najít při projektování jistý kompromis. Tím je zpomalovací polštář ve středu jízdního pruhu 

o šířce 1,7 m. Rozměrnější dopravní prostředky jej díky značnému rozchodu kol mohou 

přejet bez kontaktu, osobní automobil je nucen zpomalit a minimálně jedním kolem jej přejet. 

Výška v nejvyšším bodě je 0,08 m a sklon čelní nájezdové rampy 1:10 (boční rampa 1:4). 

Jeden je umístěn 85 m od hranice hřižovatky Čentická x Polesná, druhý o dalších 150 m 

dále. Před křižovatkou s ul. Staroklánovická končí Zóna 30 a bylo provedeno zúžení vozovky 

vysazenou chodníkovou plochou se snížením obrubníku a prvky pro slabozraké a nevidomé. 

Nově vzniknuvší přechod pro chodce (V7) má tak šířku pouhých 4,25 m a jsou zajištěny 

dobré rozhledové podmínky. Před ním se nachází obdobně jako v ul. Polesná rocbinda 

(barevně odlišný povrch vozovky v hrubším provedení) o délce 20 m, který vykazuje lepší 

výsledky, než optická psychologická brzda. Na vozovce je proveden nástřik VDZ značky A12 

„Děti“, aby se ještě více upozornilo na nejčastější pěší účasníky silničního provozu v tomto 

místě. Cyklistická doprava ve směru komunikace je kvůli zmiňovanému manévrování 

autobusu vedena úvodních 30 m od křižovatky s ul. Polesná jako tzv. „víceúčelový pruh“. 

Pomocí značení cyklopiktokoridoru (V15) je naznačeno vedení cyklistů v prostoru šířky 1,25 

m. Rozměrná vozidla mohou pás v případě potřeby bez provinění proti pravidlům silničního 

provozu přejet, pro osobní automobily postačuje jízdní pruh a neměly by tak ohrožovat 

cylistu jedoucího ve víceúčelovém pruhu. Dále až k prvnímu parkovacímu stání se nachází 

vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, který mohou pojíždět 

výhradně cyklisté. Díky stísněným podmínkám nelze v dalším prostoru navrhnout jejich 

samostatné vedení, proto jsou dále vedeni s motorovou dopravou. Zpomalovací polštáře 

nemají vliv na jejich jízdu, čímž jsou zvýhodněni. V opačném směru je v celé délce ulice 

navržen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. Bezpečnostní odstup od protijedoucích vozidel je 
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díky nízké návrhové rychlosti zmenšen na 0,25 m. Měl by zároveň zabránit živelnému 

parkování v lesní části, jelikož vyhrazený pruh nesmí řidiči přejet. V oblastech, kde jsou 

umístěny zpomalovací polštáře, doporučujeme osazení podélného dopravního knoflíku. Není 

zakotven v naší legislativě – je obdobou betonové tvarovky používané u tramvajových pásů, 

jeho výška je však o poznání nižší, tudíž nehrozí takové nebezpečí pádu cyklisty při 

kontaktu. Fyzicky se tak dá řidiči motorového vozidla na vědomí, že je třeba udržet stopu 

jízdního pruhu pro vozidla a neguje jeho snahy o vyhnutí se zpomalovacímu polštáři. Kromě 

nového dopravního značení bude namístě úprava stávajícího, konkrétně označení podélných 

parkovacích stání. Symbolika RESERVE (IP12) se používá pro jedno vyhrazené parkovací 

stání. Pokud je třeba vyčlenit několik parkovacích stání pro pedagogický sbor, označí se 

každé s těchto stání IP12 a dodatkovou tabulkou s uvedením SPZ vozidla. Chceme-li pouze 

vyjádřit, že se jedná o parkovací stání určená k dopravní obsluze objektu školy, použije se 

IP11c s odpovídajícím popisem na tabulce E1. Současný popis je neadekvátní, vhodnějším 

řešením by byl např. výraz: PRO NÁVŠTĚVY ZŠ. Obdobně označení pro stání u fotbalového 

hřiště. 

 

3.5 PŘECHOD STAROKOLÍNSKÉ DO PILOVSKÉ 

 
Obr. 15 Širší vztahy - problém 3.5 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
- řidiči nerespektují značení 

- málo chráněné 

 

četnost: 183 
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Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
Přechod pro chodce byl zcela evidentně upraven v nedávné době. Disponuje dostatečným 

osvětlením, hmatovými úpravami pro slabozraké a nevidomé, SDZ IP6 je zřízeno se 

zvýšenou reflexí. Šířka hlavního dopravního prostoru je 9 m (tedy 8 m mezi obrubníky). Proto 

je správně vybaven vodicí linií přechodu. Chodníkové plochy jsou v bezprostřední blízkosti 

chráněny architektonicky ztvárněnými betonovými sloupky pro zamezení nelegálního 

parkování a ochranu pěších. Tím však klady tohoto přechodu končí. Jízdní pruhy mají šířku 

3,5 m, k tomu ještě Vodicí čára (V4) odsazená o 0,25 m. Vše dohromady představuje šířku 

obousměrného jízdního pásu 8 m, což je i na průtah silnice I.třídy obcí předimenzovaná 

hodnota. Úsek je přehledný, hlavní komunikace přibližně ve směrové přímce. Tedy žádné 

opatření (vyjma reflexe SDZ), které by nutilo řidiče k obezřetnosti a snížení rychlosti. 

Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení komunikace není v současné době možná 

přestavba celé délky průtahu obcí, nehledě na vysokou finanční náročnost projektu, proto je 

žádoucí vyřešit problém alespoň lokálně. 

 
Obr. 16 Přechod Starokolínské do Pilovské Obr. 17 Přechod Starokolínské do Pilovské 

 

Návrh řešení 
Šířka komunikace, která je k dispozici, je ideální pro zřízení středního dělicího ostrůvku pro 

ochranu chodců. Je navržen o fyzické šířce 2 m, dále rozšířen o 0,25 m po obou stranách 

pomocí VDZ (V4). SDZ (C4a) doporučujeme osadit pouze na ocelový sloupek. Důvodem je 

předpokládaný intenzivní proud pěších menšího vzrůstu, kteří by mohli být jiným 

robustnějším typem sloupku snadno zakryti a tím pádem i přehlédnuti řidičem motorového 

vozidla. Dále je jízdní pruh opticky zúžen navrženým VDZ „Bílou klikatou čárou“ (V12e). 

Bohužel řidiči v ČR podobné druhy značení nepříliš respektují a nepřizpůsobí jízdu 

s ohledem na ně, proto je vhodné vybavit přechod ještě jiným prvkem zvýraznění. Tím jsou 

dopravní knoflíky, použité obdobně jako v případě 3.7. Především v období rozbřesku 
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a soumraku se zvyšuje bezpečnost celého místa. V kombinaci s povinným svícením všech 

motorových vozidel 24 hodin denně předpokládáme naprosto spolehlivé fungování odrazek 

i v průběhu celého dne. 

3.6  PŘECHOD ULICE POLESNÁ 
 

 
Obr. 18 Širší vztahy - problém 3.6 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
- chybí chodníkové plochypo jedné straně ulice Polesná – není možnost bezpečně 

dojít od zastávky „Újezd nad Lesy“ ke škole, 

- neoznačený přechod ulice Polesná (označen až u zastávky BUS), 

- schody vedou do vozovky, 

- řidiči při odbočování nerespektují chodce (včetně těch, co vezou děti). 

 

četnost:160 

 

Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
Křižovatka se nachází v těsné blízkosti budovy školy Polesná. Přecházení ulice Polesná 

v místě schodů je obzvláště nebezpečným místem. Na hranu koruny komunikace ústí 

schody, které přímo vybízejí chodce k přecházení vozovky v tomto místě. Je proto zarážející, 

že zde není regulérně zřízeno ani místo pro přecházení, ani označení přechodu pro chodce 

VDZ (V7). Nejsou zde ani úpravy pro slabozraké a nevidomé, na protější straně není snížený 

obrubník.  
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Obr. 19 Končící pás pro pěší v ulici Polesná. Obr. 20 Absence přechodu v ul. Polesná. 
 

Nejbližší přechod se nachází ve vzdálenosti 60 m u autobusové zastávky. Pás pro pěší je 

zde ukončen po 30 m v zeleni, čímž je znemožněno dosažení přechodu a pěší přecházejí 

mimo místa k tomu určená. Vystavují se tak riziku a mohou svým jednáním způsobit 

dopravní nehodu. 

 

Návrh řešení 
Je třeba zajistit bezpečné přejití pěších přes ulici Polesná podél ulice Starokolínská a již 

hotové schody jsou pro tento účel téměř ideálně umístěny. Proto je jich využito k vybudování 

přechodu pro chodce VDZ (V7) v šířce stávající vozovky 7,1 m.  Vyjma snížení obrubníku 

společně s výstavbou varovného a signálního pásu není třeba žádných dalších úprav. Jeho 

délka sice nepřesahuje předepsaných 8 m, ale i přesto je zde navržen vodicí pás přechodu 

pro slabozraké a nevidomé, který zajistí přesné navedení ke schodům na protější straně 

vozovky. Kdyby tomu tak nebylo, hrozilo by nebezpečí pádu z ozelenělého náspu. 

Doporučením pro záky ZŠ je použití přechodu pro chodce přímo před budovou školy 

u autobusové zastávky. Pás pro pěší v šířce 1,75 m, oddělený pásem zeleně, je prodloužen 

až k autobusové zastávce a navazuje na část od minokkružní křižovatky. Tím doplňuje 

celistvost infrastruktury pro pěší v celé délce ulice. V místě přechodu přes účelovou 

komunikaci je navrženo pouze tzv. „místo pro přecházení“, tedy veškeré úpravy usnadňující 

přecházení, ale nezřizuje se zde s ohledem na malou intenzitu dopravy vodorovné dopravní 

značení. Při změně dopravního režimu, či změně přilehlé infrastruktury navíc není problém 

v případě potřeby jako reakci na změny místo upravit jako přechod pro chodce. Začátek 

Zóny 30 je odsazen od sběrné komunikace o cca 65 m. Vjezd by měl být stavebně upraven, 

aby byl patrný rozdíl ve změně nejvyšší dovolené rychlosti, nejlépe přes dlouhý zpomalovací 

práh. Zároveň se zde nachází autobusová zastávka a přechod pro pěší, které je vhodné 

s určitými úpravami zachovat, proto jsou všechny prvky integrovány do jednoho společného 
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opatření. Realizace vjezdu do Zóny 30 je navržena prostřednictvím dlouhého zpomalovacího 

prahu ve výšce chodníku (0,12 m) s nájezdovou rampou 1:20. Zároveň je zde zřízena 

autobusová zastávka (dimenzovaná na 1 stání, tedy o délce 12 m) v režimu tzv. „zastávkové 

zátky“. Na obou koncích zpomalovacího prahu jsou realizovány střední dělicí ostrůvky 

s průměrem 1,5 m. V okamžiku příjezdu autobusu MHD do zastávky nelze tedy fyzicky 

autobus předjet. Výměna cestujících tedy může proběhnout naprosto nerušeně bez možných 

kolizí s některými bezohlednými řidiči motorových vozidel. Součástí prvku je i zmiňovaný 

přechod pro chodce, u kterého fyzické obruby působí také jako ostrůvek pro usnadnění 

přecházení. Přechod je situován před čelem zastávky z důvodu bezpečnějšího přecházení 

v okamžiku, kdy bus stojí v zastávce (protijedoucí vozidla mají přímý kontakt s chodci). 

Plochu příčného prahu včetně nájezdových ramp navrhujeme zhotovit z dlažby barevně 

označené od vozovky. I při snížené viditelnosti tak bude opatření dobře patrné, zároveň je 

sníženo riziko deformace vozovky v místě stání autobusu v porovnání s krytem z živičných 

vrstev. Pás pro pěší po straně ulice, kde se nachází budova školy je ponechán stávajících 

rozměrů, stejně jako vozovka od konce Zóny 30. 

3.7  PŘECHOD STAROKOLÍNSKÉ DO POLESNÉ 
 

 
Obr. 21 Širší vztahy - problém 3.7 

 

Popis problému rodiči či žáky: 
- při vypnutí / poruše světel nelze pro hustý provoz přejít 

- řidiči nerespektují chodce, nedostatečné zdůraznění přechodu 

 

četnost: 151 
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Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik 
Přechod přes západní větev je řízen SSZ pomocí poptávkového tlačítka, prostřednictvím 

vodorovného značení (V7) je přechod proveden jako šikmý. SSZ je v tomto případě 

oprávněné, jelikož se zde pohybují především vysoce zranitelní chodci (děti) a jedná se 

o přechod přes vysoce zatíženou hlavní komunikaci. Nedostatkem je absence prvků pro 

slabozraké a nevidomé. Délka přechodu je 8 m, což je právě hraniční hodnota pro povinné 

zřízení vodicí linie přechodu dle ČSN 736110. Díky úhlu 60°, pod kterým je přechod 

proveden se místo stává pro osoby se sníženou schopností vnímání nebezpečným (přechod 

je z jedné strany opatřen zábradlím kvůli nebezpečí pádu z náspu). Přechod je zvýrazněn 

vodorovným dopravním značením (symbol svislé dopravní značky A12) a nápisy na vozovce 

DĚTI POZOR ŠKOLA (V15) a svislým dopravním značením (IP6).  

Obr. 22 Stávající přechod Starokolínské Obr. 23 Místo pro přecházení - Rápošovská 
 

Přes ulici Rápošovská není přechod pro chodce, což samo o sobě nevadí, ale při stávajícím 

stavu tu není dokonce upraveno ani tzv. Místo pro přecházení (absence varovného pásu), 

v samotné ulici pak chybí i chodníkové plochy, pěší jsou nuceni pohybovat se mezi 

motorovou dopravou.. Přecházení východní větve křižovatky není řešeno vůbec, nejbližší 

přechod pro chodce je 90 m na křižovatce Ratajská x Starokolínská, kde naprosto chybí 

hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé. Pro bezpečné přecházení Starokolínské 

v daném bodě se tak naskýtá pouze šikmý přechod. V případě výpadku elektrické energie 

může dojít k problémům. Řidiči sice mají ze zákona povinnost dát chodcům na přechodu 

přednost, ale hrozí kolize s protijedoucím proudem vozidel, který nemusí pěšího 

zaregistrovat. Druhou stranou mince je chování motoristů, kteří uvedené pravidlo 

nerespektují. Běžný ostrůvek pro ochranu chodců zde nelze díky úhlu přechodu vybudovat. 
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Obr. 24 Bajonetový přechod 

Obr. 25 Optický klam - představa zvýšeného 
přechodu (překážka) 

Návrh řešení 
Jednou možností řešení je přestavba místa na tzv. bajonetový přechod. Jeho nespornou 

výhodou je, že chodec je v každém okamžiku čelem 

k vozidlům dopravního proudu, který se chystá křižovat, 

vždy je tedy zachován přímý vizuální kontakt s řidičem. 

Zábradlí či obdobná zařízení jednoznačně určují 

trajektorii pěšího, který přechází komunikaci nadvakrát. 

Zkrátí se tak příčný pohyb a přecházení se stává 

bezpečnějším. Nevýhodou je prodloužení celkové doby 

vyklízení přechodu a tudíž nevhodnost kombinace se 

zařízením SSZ, kde očekáváme co nejkratší vyklízecí doby. Zejména v tomto případě, kdy 

nejsou ramena křižovatky situována vstřícně, by musel být střední ostrůvek značně dlouhý 

a efektivita opatření by tak pozbývala smyslu.  

Z toho důvodu se jeví jako vhodnější ponechání světelné signalizace a podpoření efektu 

doprovodnými nápisy na vozovce, avšak s doplněním určitých úprav pro zvýraznění 

přechodu (přechod vyšší generace). V obou směrech umístit mezi přechod a stopčáru 

dopravní plužitelné knoflíky se zvýšenou retroreflexí (odrazkou), zasazené do povrchu 

vozovky. Zaručují vysokou viditelnost v noci, za zhoršených klimatických podmínek 

a představují optickou překážku pro řidiče během jízdy. Dále aplikace rocbindy (barevný 

povrch vozovky s vysokým smykovým třením) o délce 30 m. Opatření výrazně snižuje 

brzdnou dráhu (přibližně o třetinu), opticky upozorňuje na nebezpečný úsek, čímž dochází ke 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Je 

odolná proti zimním posypovým materiálům, 

disponuje vysokou životností (výrobci 

garantují minimálně 6 let). 

Posledním prvkem je 3D zvýraznění, které 

na řidiče působí dojmem zvýšeného prahu 

ve tvaru lichoběžníku. Opatření jsou platná 

zejména v nočních a brzkých ranních 

hodinách, kdy je snížená viditelnost. 

Přechody vyšší generace jsou s oblibou 

používány v západních zemích jako funkční 

opatření upozornění na chodce v místech průtahů silnic I. či II. třídy obcemi. V případě 

výpadku SSZ bude rovněž zajištěno spolehlivé fungování přechodu. 
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Obr. 26 Aktuální vedení cyklistických tras v obci

Obr. 26Výhledový stav vedení cyklistické dopravy v obci

4. CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBCI ÚJEZD NAD LESY 
Aktuálně je na území Hlavního města Prahy v provozu přibližně 180 km cyklistických tras. 

V budoucnu by se délka sítě 

měla rozšířit až na 670 km. 

Trasy jsou rozděleny na 

páteřní (základní kostra sítě) 

a hlavní (doplňkové spojovací 

úseky). Snahou odpovědných 

orgánů je jejich vedení 

s minimálním kontaktem 

s intenzivní automobilovou 

dopravou, společně s chodci 

nebo nejlépe vyčlenění 

samostatných komunikací 

pouze pro cyklisty. Mezi významnou páteřní cyklotrasu, která prochází obcí, je tzv. Pražské 

kolo 8100. V roce 2006 bylo na území hlavního města schváleno nové označování vedení 

cyklistické dopravy, kdy označení všech stezek začíná písmenem A. Cyklotrasa pražské kolo 

(A50) má celkovou délku 121 km a tvoří vnější okruh kolem Prahy, spojením významných 

míst a obcí. Je trasována z větší části po běžných komunikacích bez segregace od ostatních 

druhů dopravy a nejinak je tomu i v Újezdu nad Lesy. Ve směru od Klánovic po průjezdu 

Klánovickým lesem vede cyklisty ulicí Staroklánovickou ke křižovatce s průtahem silnice I/12. 

Zde je křižovatka řízena světelným signalizačním zařízením, ale chybí prvky bezpečného 

navedení cyklistů ke křižovatce a stejně tak opatření k usnadnění bezpečnějšího průjezdu 

křižovatkou.  

 

Cyklisté uzel projíždějí 

přímým směrem do ulice 

Staroújezdská a v případě 

odbočujících vozidel vpravo 

do ulice Starokolínská 

mohou být ohroženi. 

Problém by se dal při 

rekonstrukci křižovatky řešit 

realizací předsazených 

stopčár pro cyklistickou 

dopravu a vyhrazenými 
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pruhy v hlavním dopravním prostoru. Zúžení jízdních pruhů by zároveň působilo jako 

zklidňovací opatření k regulaci rychlostí řidičů a vhodně doplněné zelení by působilo jako 

městotvorný prvek. Ulicí Staroújezdská pokračují do ulice V Lipách, v celém úseku opět 

s poměrně intenzivní automobilovou dopravou. Až od ulice V Lipách, kde prakticky končí 

obec, je zřízena v přidruženém prostoru Stezka pro chodce a cyklisty se společným 

provozem (C9 a/b). Co se této páteřní trasy týče, bylo by vhodné pokusit se upravit trasování 

přilehlými ulicemi (nižší funkční skupiny místních komunikací), přirozeně nesmí dojít k jejímu 

výraznému prodloužení. Druhou alternativou je ponechání stávajícího vedení, ale podniknutí 

stavebních a dopravně-organizačních úprav ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti cyklistické 

dopravy. Nabídka vyvozuje poptávku, tedy se změnou předpokládáme nárůst jak každodenní 

dopravní funkce (do zaměstnání, do školy), tak i rekreačně-turistické cyklistické dopravy. 

Avizovaný výhledový stav představuje doplnění sítě o trasy vedené částí ulice Hulická, dále 

ulicí Čentická, v návaznosti Pilovská a Bečvářská. Následuje souběh s železniční tratí 

a trasování dále ve směru do centra Prahy. V koordinaci s odpovědnými orgány by proto 

bylo vhodné řešit jednotlivé úseky ke zkvalitnění cyklistické dopravy. Právě navrhovaná trasa 

naskýtá alternativu pro dopravu dětí do školy, musí být však řádně upravena. Především je 

nutné vyřešit parkování vozidel v uličním prostoru, průjezd cyklistů zastávkami MHD. 

Prozkoumat možné konflikty s chodci, městským mobiliářem, reklamami či zelení a způsob 

vedení cyklistické dopravy s ohledem na vzdálenost a typ křižovatek (určení přednosti 

v jízdě). Vedení cyklistů s ohledem na bezpečnost a kvalitu provozu je dalším argumentem 

pro zavedení navrhované Zóny 30 v oblasti školy. Při nižších rychlostech motorové dopravy 

jsou obecně cyklisté rovnocennějšími a více respektovanými účastníky silničního provozu.  

 

5. ZHODNOCENÍ VŠECH PROBLEMATICKÝCH MÍST 
Původcem nejvíce nebezpečných aspektů v Újezdu nad Lesy je průtah silnice I/12. Působí 

zde jako bariéra, rozdělující obec na dvě části. Z hlediska dopravy dětí do škol představuje 

pro žáky z jižní části nejnebezpečnější zdroj potenciálních hrozeb. Bohužel v současné době 

nelze na průtah aplikovat řadu výraznějších zklidňovacích opatření, jelikož hrozí vznik 

kongescí a situace by se tak mohla namísto zlepšení výrazně zhoršit. S výstavbou obchvatu 

R/12 se předpokládá značný přesun zbytné dopravy I.třídy (průjezdná, která má zdroj i cíl 

mimo oblast) z obce na novou komunikaci. Provést prognózu výhledových objemů je 

nesmírně složité a nejsou k dispozici potřebné údaje, proto je třeba provádět na současné 

páteřní komunikaci pouze lokální stavební úpravy a pracovat se současnými objemy 

dopravy. V souladu s moderními trendy probíhá postupně rekultivace městského prostředí 

v obci, dochází k úpravám jednotlivých úseků komunikací, v současné době např. ulice 
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Hulická. Zatím bylo však provedeno jen nepatrné zrnko kroků z mnoha, je nutné vypořádat 

se s dalšími nedostatky z dřívějších dob. Ve většině ulic chybí kvalitně provedené chodníky, 

pokud tam vůbec fyzicky existují. S tím souvisí i nedostatečná údržba, pásy pro pěší jsou ve 

špatném technickém stavu, což je vina správce komunikace. Uliční prostory disponují 

předimenzovanými šířkami jízdních pruhů ve směrové přímce, působí tak jako urychlovací 

linie. Tento fakt potvrzuje absence zklidňovacích prvků vyjma lokálních opatření. Řidiči proto 

dostatečně nerespektují ostatní účastníky silničního provozu. Většina přechodů je 

nedostatečně vyznačených vinou opotřebované reflexe dopravního značení a je třeba ji 

obnovit. V místech přidružených k lesním porostům nebo rozptýlené vzrostlé zeleni jsou 

narušeny rozhledové trojúhelníky v křižovatkách a rozhledové poměry přímých úseků. Bylo 

by třeba o zeleň pečovat, usměrňovat její růst vhodnými zásahy. V žádnem případě ji však 

nelikvidovat, naopak se snažit o její rozšíření v městském prostoru na úkor 

předimenzovaných komunikací. V obslužných komunikacích nejsou rozděleny plochy pro 

dopravu v pohybu a dopravu v klidu (parkování), dochází tak k parkování dle libosti řidičů 

a vozidla pak brání rozhledu v blízkosti míst určených k přecházení jízdních pruhů. Při 

odvozu žáků do školy autem z přilehlých městských částí by měli být rodiče instruováni 

k zastavení na určených parkovacích plochách v blízkosti školy. Především u obchodních 

řetězců Lidl a Penny Market. Úpravy pro bezpečnou cestu z těchto parkovišť jsou 

představeny v této studii a řešitelé předpokládali tuto variantu dopravy jako doplnění 

nedostatku parkovacích míst v bezprostřední blízkosti školy. Přestože je Újezdem nad Lesy 

vedena jedna z páteřních cyklistických tras, nevyskytují se zde žádné stavební úpravy pro 

její podporu ani téměř žádné zázemí pro tento nemotoristický druh dopravy. Zejména 

bezpečné uložení kola bez obav z odcizení představuje problém. Z průzkumu způsobu 

dopravy dětí do školy (viz obr. 2) vyplývá, že by děti rády méně jezdily autem a MHD a více 

využívaly cestování pěšky a na kole. Navržené úpravy v problémových lokalitách se snaží 

podporovat právě tyto druhy dopravy. Nicméně je třeba vycházet ze skutečného stavu, kdy 

nejvíce cest je provedeno pomocí MHD. Cesta k autobusové zastávce a od zastávky ke 

škole však musí být provedena pěšky a to je nutné mít na zřeteli. Účelem provedené 

dopravní studie úprav okolí školy je poukázání na nedostatky nejvíce nebezpečných míst 

a nastínění vhodných alternativ řešení. 
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