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Obr. 1: budova ZŠ Drtinova a širší vztahy
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2. PODKLADY
V rámci projektové dokumentace byly použity následující podklady:


polohopis a výškopis zájmového území, ortofoto (IPR)



orientační polohy inženýrských sítí (IPR)



územní plán územního celku hl. m. Prahy (IPR)



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



údaje z mapového podkladu katastru nemovitostí – ČÚZK a identifikace dle ikatastr



průzkumy, mapové a textové podklady od pracovního týmu ZŠ



vlastní pasport dopravního značení, vlastní fotodokumentace



koordinace (dostupné související připravované záměry)



dopravní průzkum



další jednání během zpracování studie



podklady TSK

3. JEDNÁNÍ / ČASOVÝ HARMONOGRAM
9. 6. 2020: proběhla schůzka pracovní skupiny na které byly představeny výsledky dotazníkového
šetření a byla identifikována nebezpečná místa, kterými se bude zabývat tato dopravní studie.
11. 9. 2020: proběhl dopravní průzkum, kterého se přímo účastnily děti ze ZŠ Drtinova. Ty měly za úkol
sledovat intenzity motorové a pěší dopravy a také chování jednotlivých účastníků provozu – nedání
přednosti v jízdě na přechodech pro chodce, nerespektování SSZ vozidly a chodci, nebo nevhodné
přecházení chodců mimo vyznačené přechody atp. Výsledky těchto průzkumů pak byly použity jako
další z analytických podkladů.
12. 11. 2020: proběhla on-line schůzka pracovní skupiny na které byly představeny návrhy řešení pro
jednotlivá problematická místa. Vzniklé připomínky byly následně zapracovány do projektové
dokumentace, případně byly prověřeny odpovědnými osobami (viz zápis). Zápisy z jednotlivých jednání
jsou přiloženy na konci textové části této studie.
Během února proběhly upřesňující konzultace se zástupci PČR, TSK, ROPID a odboru dopravy MČ
Praha 5.
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4. O PROJEKTU
Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy,
zejména podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, dále zlepšit
jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem na trvalou
udržitelnost vlivu chování člověka na své okolí. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá
ze zkušeností, které byly získány na více než sedmdesáti pražských školách.
Školní pracovní skupina (děti, rodiče a pedagogové) zpracovala své poznatky, doplnila je o vlastní
průzkumy, sestavila mapku, která obsahuje souhrn cest do školy a seznam nebezpečných a
rizikových míst, včetně jejich popisu. Výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro zpracovatele této
dopravní studie.
Spolupráce dětí, učitelů a rodičů s úřady a odborníky přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast
dětí na projektu představuje nejen účinnou dopravní výchovu, ale i zvyšuje jejich pocit
spoluodpovědnosti za veřejný prostor, za jeho formu a zároveň za to, co se v něm děje. 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.

Obr. 2: pohyb před budovou ZŠ a sousední SOŠ po ukončení vyučování
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5. CÍLE A NÁPLŇ DOPRAVNÍ STUDIE
Prostřednictvím dopravní studie lze odborně analyzovat zjištěná kritická místa na cestách do školy a ze
školy a celkovém pohybu v okolí školy, vyhodnotit možnosti území, definovat limity realizace
(prostorové, vlastnické, časové, technické, dopravní a ekonomické) a pro tato místa pak navrhnout
odpovídající opatření.
Dopravní studie obsahuje analýzu a posléze návrh vč. předběžného projednání možného řešení v
úrovni ideového záměru. Studie předkládá řešení v grafické podobě. Dále pak studie slouží jako
odborný podklad pro další jednání a jako zadání pro zpracování podrobné projektové dokumentace.
Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou především
reakcí na stav v době zpracování (jaro–podzim 2020), 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, pokud se jedná o smysluplné a funkční
řešení. V rámci projednání jsou do pracovní skupiny přizváni zástupci příslušných odp. orgánů státní
správy i samosprávy, kteří mají možnost se k návrhům vyjádřit prostřednictvím účasti a zápisu
z projednání.
Projednání se zúčastnili zástupci:


ZŠ (zástupci žáků, vedení ZŠ, koordinátora za ZŠ, zástupci rodičů)



MČ Praha 5, Policie ČR



Spolek Pěšky městem, z.s. jako metodický koordinátor projektu



ODO MHMP, TSK, ROPID, IPR

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ Praha 5, svému zřizovateli, která pak na základě vlastnictví
či správy provede odpovídající opatření buď sama, anebo ve spolupráci s MHMP (odbor dopravy /
oddělení rozvoje dopravy), potažmo přímo TSK, která nechá zpracovat jednotlivé podrobné
odpovídající dokumentace.

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ
Děti i rodiče obdrželi dotazníky a jednotlivé třídy pak zpracovaly své třídní mapy, nakonec vznikla jedna
školní mapa a žáci z pracovní skupiny bezpečných cest pak vyhodnotili potřebná data pro dopravní
studii a pro školní plán mobility. Mapování proběhlo koncem druhého pololetí škol. roku 2019/2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
-612 / 2020

Bezpečné cesty do školy 2020
FZŠ Drtinova, Praha 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně školu navštěvuje 650 dětí. Dotazník vyplnilo 360, tedy 55 %. Šetření zabývající se vytipováním
nebezpečných míst v okolí školy se zúčastnilo 107 žáků z různých věkových kategorií (1. – 9. ročník).
Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku:
1) Přechody v Kartouzské ulici – oba světelně řízené přechody (ul. Štefánikova a přechod před
poliklinikou)
2) Přechod v Plzeňské ulici
3) Křižovatka Viktora Huga x Štefánikova
4) Ulice Drtinova – předprostor školy
5) Křižovatka tramvají na Andělu
6) Ulička okolo školy k parku Sacre Coeur
7) Obchodní centrum

Obr. 3: Školní mapa s vyznačenými nebezpečnými místy
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Nejvíce dětí se ráno do školy a odpoledne ze školy dopravuje MHD (ráno 43,6%, odpoledne 57,2%).
Naopak nejméně dětí chodí pěšky – pouze 21,9% ráno a 25% odpoledne. Malý podíl pěší dopravy
souvisí především se vzdáleností bydliště od školy. Více než polovina dětí bydlí ve vzdálenosti větší než
2 km od školy a tak alespoň na část cesty využívá MHD nebo auto. Výhodná je také poloha školy
v blízkosti metra linky B a významné tramvajové zastávky „Anděl“.
Z grafů je také patrné, že existuje velký rozdíl mezi ranním a odpoledním používáním auta. Ráno
využívá auto skoro 3x více dětí než odpoledne. Ráno do školy jezdí 30,8% dětí, ale odpoledne ze školy
už pouze 13,3%. Hlavním důvodem je to, že rodiče vozí děti do školy cestou do práce, ale odpoledne
už děti cestují MHD nebo jsou pěšky. Je zde tedy značný potenciál pro dorpavu bez auta i v ráno.
Děti se zpravidla do školy a ze školy dopravují následujícím způsobem:
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Téměř polovina rodičů (43,6%) vozí děti do školy, protože to mají cestou do práce. Dále pak kvůli
vzdálenosti od bydliště (21,8%) a protože auto považují za nejrychlejší možnost (21,8%). Asi desetina
rodičů vozí děti autem kvůli obavám z nebezpečných lidí nebo opuštěným místům (10,9%) a kvůli
dopravnímu provozu (9,1%).

Pokud se podíváme na data preferované formy dopravy z pohledu dětí, je vidět, že je MHD společně
s pěší dopravou na posledním místě. Auta se drží na podobné hodnotě jako v současném stavu (okolo
30%). Děti se však chtějí nejvíce dopravovat na skateboardu, koloběžce (19,2%) a na kole (18,1%). Jde
tak o téměř 40% dětí, které by nahradily MHD a částečně pěší dopravu za kola a koloběžky.
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Jak by si děti přály cestovat do školy:

Čeho se děti a rodiče obávají na cestě do školy:

Až 64% rodičů, které doprovází své děti do školy tak činí z důvodu nebezpečné dopravní situace. Ještě
více (72%) se bojí, že by se dítě mohlo setkat s nebezpečnými nebo nepříjemnými lidmy.
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Rodičům u školy chybí možnost bezpečného uložení kol a koloběžek (87% dotázaných). Uvítali by také
bezpečnější cesty pro chodce a lepší dopravní opatření v prostoru před školou – např. snížení rychlosti
nebo zákaz vjezdu v ranních hodinách. Naopak jsou spokojení s dostupností MHD.

Hodnocení a další statistiy a závěry jsou uvedeny samostatné části – v plánu školní mobility.

7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy na pěti
vybraných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data, kterými nedisponuje MČ ani
MHMP a jejich servisní organizace. Tato data jsou graficky zpracována v rámci analytických situací –
přílohy řady C. V nich lze vyčíst:


evidované nehody od roku 2007 (červené body) a jejich popis a jednoduchý rozbor (důvod a
následky), nehody za účasti chodců (červené křížky) či cyklistů (fialové křížky)



reálné pěší trasy a koridory po chodnících, přechodech i mimo ně (zelené linie)



intenzity vozidel



intenzity chodců a jejich rozložení (děti / dospělí) či směr (k/od ZŠ)



situace interakce chodců a řidičů motorových vozidel na sledovaných přechodech
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parkování, otáčení a další konkrétní situace v rozporu se zákonem a pravidly bezpečného
provozu



data jsou zde uvedena vždy před vyučováním (7:15 – 8:15) v porovnáním s hodinou, kdy
zpravidla končí vyučování (12:30 – 13:30).

Obr 4, 5: Žáci ZŠ Drtinova při dopravním průzkumu (dne 11. 9. 2020)
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Fakultní základní škola Drtinova leží v centrum Prahy na severovýchodním okraji městské části Prahy 5,
de facto v jejím formální centru (Štefánikova, Anděl). Škola přímo sousedí se střední odbornou školou
a v ulici se nachází i Francouzské gymnázium a poliklinika Kartouzská. Ze severu je oblast ohraničena
Petřínskými sady a na západě se nachází park Sacré Coeur s minizoo. Jižně od školy se nachází Anděl –
jde o významnou tramvajovou křižovatku s přestupem na metro. Je zde umístěno velké množství
občanské vybavenosti a kancelářských center – obchodní centrum Nový Smíchov, Palác Anděl, Anděl
City, Anděl Park atd. Východně od obchodního centra se nachází i Úřad MČ Prahy 5 a nedaleko je i
Krajský úřad Středočeského kraje. Jedná se tak o oblast, kde se nachází mnoho různých cílů dopravy
dokonce nadregionálního významu.
8.2 Automobilová doprava
V okolí školy jsou všechny místní komunikace zpravidla jednosměrné se zónami placeného stání.
Konkrétně jde o ulice Drtinova, Viktora Huga, Zubatého a Kroftova. Tyto ulice rezidenčního charakteru
jsou park napojeny na ulice s převážně dopravní funkcí – ul. Kartouzská, Štefánikova a Holečkova.
Průjezd z ulice Drtinova do Kartouzské před poliklinikou není možný, do oblasti je tedy možný vjezd
pouze ze severu (ul. Drtinova) a severovýchodu (ul. Zubatého).
V celé délce ulice Drtinova se nachází fialová (smíšená) ZPS. A to jednak ve formě podélných stání podél
ulice, tak i šikmých stání ve středovém pásu. Poptávka ze strany rezidentů zde není tak velká a množství
parkovacích míst tak zůstává v noci nevyužito. Tato místa se začínají naplňovat až nad ránem, kdy
v oblasti začínají parkovat lidé využívající okolní občanskou vybavenost a kanceláře. Ráno v době
příjezdů studentů do školy se tu tak zároveň střídají vozidla rezidentů (z menší části), kteří oblast ráno
opouští a řidičů, pro které je oblast cílová – ti oblasti zpravidla naplní právě v době dopravy dětí do
škol. Nad ránem tu tak vzniká mnoho kolizních situací, které se koncentrují na křižovatku Drtinova
Holečkova a zejména Drtinova x Viktora Huga přímo před prostorem škol.
Ulice Drtinova je jižně od ul. Viktora Huga neprůjezdná a řidiči se tak před poliklinikou otáčí a jedou
druhým pruhem zpět. Některá vozidla zde při vyšší obsazenosti i „krouží“ a hledají místo na parkování.
Rodiče vysazující dítě přímo před školou jsou taktéž nucení tímto úsekem projet 2x, rodiče
doprovázející děti až do budovy parkují zpravidla v ul. Drtinova v jižní části.
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Obr 6: kolem 7:00 v ulici zpravidla převažují volná místa

8.3 Veřejná doprava
Škola se nachází asi 500 m severně od zastávky metra a tramvají „Anděl“. Odtud chodí studenti pěšky
přes OC Nových Smíchov do ul. Drtinova. Cestou však musí překonat ul. Plzeňská a světelně řízený
přechod v ul. Kartouzská.
Další využívanou zastávkou je tramvajová zastávka Arbesovo náměstí (linky 9, 12, 15, 20) v ul.
Štefánikova. Odtud děti využívají pro cestu do školy ul. Viktora Huga. Z toho směru jsou však nuceni
přecházet ul. Drtinova po dlouhém přechodu před školou.
Možností je i využití autobusové dopravy. Několik autobusových zastávek se nachází v okolí Andělu a
možné je i využití autobusového terminálu Na Knížecí (asi 1 km jižně od školy). Nejbližší autobusová
zastávka se nachází v ul. Holečkova – zastávka Kobrova s linkou 176 (Stadion Strahov – Karlovo
náměstí).
8.4 Pěší doprava
Asi 41 % dětí bydlí do 2 km od školy, pěšky však chodí přibližně polovina z nich (21 %). V širším okolí
školy se nachází množství dopravně velmi zatížených ulic, po kterých může být chůze nepříjemná. Ze
západní strany je škola přístupná pouze ulicí Kartouzská s překážkou v podobě křižovatky Kartouzská x
Plzeňská nebo přes park (strach z nepříjemných lidí). Na severní straně se nachází Petřínské sady –
velký výškový rozdíl při cestě ze Strahova, ulice Holečkova ohraničena zdí.
Z východní strany je pěší přístup možný se všech ulic, mnoho přechodů řízeno SSZ.
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Největší množství dětí dochází do školy ze směru od Anděla. Po cestě tedy musí překonat ul. Plzeňská
v místě tramvajové zastávky a ul. Kartouzská – tu překonávají na jednom ze dvou světelně řízených
přechodů pro chodce (u polikliniky a u ul. Štefánikova).
Konkrétně je problematika pěší dopravy patrná z analytických a návrhových situací u jednotlivých
řešených míst, kde jsou problémy popsány a následně řešeny.
8.5 Cyklistická doprava
V okolí školy se nenachází žádné významné turistické cíle pro cyklistickou dopravu. Převažuje zde tedy
funkce dopravní. Jediná značená cyklotrasa je CT A1 vedoucí podél Vltavy v ulicích Nádražní a
Štefánikova. Z následující teplotní mapy pohybu cyklistů jsou patrné největší intenzity cyklistického
provozu.
Nejvíce cyklistů se pohybuje po CT A2 (EuroVelo 7) na východním břehu Vltavy. V okolí školy se cyklisté
pohybují nejvíce v ul. Plzeňská, Vrchlického, Na Hřebenkách, Holečkova a Štefánikova. Jedná se o
dopravně velmi zatížené ulice, které cyklisté využívají pro dopravu do cílového místa.

ZŠ

Obr. 7: Teplotní mapa pohybu cyklistů, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či sledování GPS a
evidují svůj pohyb na jízdním kole (pouze část cyklistů, avšak jeden z vhodných ukazatelů „míry pohybu / výskytu
cyklistů“), zdroj: http://labs.strava.com/heatmap

Z výsledků dotazníkového šetření je evidentní poptávka po bezpečnější cestě do školy bez
prostřednictví motorového dopravního prostředku, a zároveň i po možnosti ukládání kol a koloběžek.
Do školy nyní jezdí na kole nebo koloběžce minimum dětí. V dotazníku však téměř 40 % dětí uvedlo, že
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by se na kole nebo koloběžce do školy rádi dopravovaly. Postrádaly však místo, kde by kola a koloběžky
parkovaly.
Zásadní je však velmi nízká přívětivost komunikací provozu dětí na jízdním kole. Absence opatření pro
cyklisty v okolí školy je zásadní.

ZŠ

Obr 8: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,
sv. fialová doporučené průjezdy územím

ZŠ

Obr 9: výřez z generelu cyklistických tras hl. m. Prahy,
zdroj: IPR praha.eu
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9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Hodinové intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou uvedeny přímo v analytických
přílohách ke každému místu. Použity byly i současné intenzity sledované na síti z roku 2019 (TSK), avšak
jen jako orientační. Nejvyšších hodnot intenzit celkové dopravy dosahuje ulice Kartouzská. Intenzity
téměř 20 000 voz/den dosahuje i ulice Holečkova. Naopak v ul. Štefánikova jsou intenzity nižší
(5100 voz/den).

5 100 voz/den

19 856 voz/den

11 556 voz/den

ZŠ

22 000 voz/den
23 400 voz/den

obr 10: sledovaná síť s celkovými naměřenými intenzitami vozidel, UDI-TSK

Nehodovost
Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích (podklad
http://pcr.jdvm.cz ). Zde jsou popsány pouze nejvíce problematická místa dle závažnosti zranění, počtu
nehod a počtu nehod s účastí chodců. Veškeré nehody jsou evidovány za roky 2007–2020.
Místo 1 (Kartouzská x Štefánikova):
Studie se zaměřuje na přechod přes ulici Kartouzská a jeho nejbližší okolí. Většina evidovaných nehod
je přímo v křižovatce a nesouvisí s provozem na přechodu (nedodržení bezpečné vzdálenosti za
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vozidlem v křižovatce, při přejíždění z jednoho pruhu do druhého). V blízkosti přechodu a přímo na
něm je evidováno celkem 7 nehod, z toho 1 lehké zranění a jedna srážka s chodcem (bez zranění).

obr 11 a 12: nehody na křižovatce Kartouzská x Štefánikova

Místo 2 (Stroupežnického x Plzeňská):
Jde o velmi využívaný přechod přes ul. Plzeňská přímo před obchodním centrem (více než
600 osob/hod). I přesto, že je tento úsek ulice vyhrazen pouze MHD a motorovým vozidlům
s povolením, je zde evidováno vysoké množství nehod. Přímo na přechodu jsou evidovány 4 nehody
s chodcem při kterých došlo ke 4 lehkým zraněním. Ve dvou případech šlo o srážku s autobusem a v
jednom o srážku s tramvají. V pěší zóně na východním rameni křižovatky jsou pak evidovány 4 nehody
s účastí tramvaje – srážka s chodcem (těžké zranění), srážka s jízdním kolem (lehké zranění) a
s motorovým vozidlem (lehké zranění).

obr 13 a 14: nehody v blízkosti přechodu přes ul. Plzeňská před OC
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obr 15: nehody s účastí chodce v celé oblasti pěší zóny Anděl

Místo 3 (Kartouzská x Drtinova):
Na tomto místě je evidováno celkem 52 nehod, 30 z nich jsou srážky s pevnou překážkou v oblouku
zaviněné zpravidla nepozorností řidičů a nepřizpůsobením rychlosti.
Jsou zde také evidovány 2 srážky s chodcem. První z nich je v blízkosti přechodu, kdy chodec v noci
přecházel ul. Kartouzská na signál stůj. Při této nehodě došlo k těžkému zranění chodce. Druhou
nehodou je srážka chodce s nákladním vozidlem v ul. Drtinova.
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obr 16: nehody v místě přechodu Kartouzská x Drtinova

Místo 4 (Předprostor školy):
Téměř všechny nehody souvisí s parkováním a jízdou ve zklidněné oblasti – srážky se zaparkovanými
vozidly. Jsou tu evidovány ale i 3 nehody s účastí chodce. První v ulici Viktora Huga – přecházení mimo
přechod mezi zaparkovanými vozidly (lehké zranění). Další 2 pak v ulici Drtinova – došlo ke 3 lehkým
zraněním, vždy byl na vině řidič motorového vozidla.

obr 17: nehody v ulici Drtinova v okolí školy
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Místo 5 (Drtinova x Holečkova):
Nejvíce nehod je evidováno při levém odbočení z ulice Holečkova do ul. Drtinova. Množství nehod je
evidováno také při parkování těsně u přechodu. Celkem v křižovatce 5 lehkých a 2 těžká zranění. Ty se
staly z důvodu neuposlechnutí dopravní značky „Dej přednost“ a při jízdě po nesprávné straně (vjetí
do protisměru).

obr 18: nehody na křižovatce Drtinova x Holečkova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 21 12 / 2020

Bezpečné cesty do školy 2020
FZŠ Drtinova, Praha 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

10.1

MÍSTO 1 – KŘIŽOVATKA ŠTEFÁNIKOVA x KARTOUZSKÁ

Problémy:
-

Velké množství přecházejících chodců vs vysoké intenzity vozidel.
Nevyhovující synchronizace, chodci mají často červenou, přestože neprojíždí žádná vozidla – toto vede
k častějšímu nerespektování světelné signalizace.
Chodci nerespektují SSZ a přechází na červenou.
Kvůli vysokým intenzitám dopravy jsou velmi problematické občasné výpadky SSZ.

Navrhovaná opatření:


Prověření možnosti lepší synchronizace světelné signalizace v návaznosti na funkčnost křižovatky.

Obr 19: přechod pro chodce přes ul. Kartouzská na křižovatce s ul. Štefánikova

Obr 20: přecházení na červenou
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10.2

MÍSTO 2 – STROUPEŽNICKÉHO x PLZEŇSKÁ

Problémy:

-

Vysoké intenzity chodců, včetně seniorů, zpravidla mimo prostor pro přecházení (hranice
pěší zóny)
Chodci přechází přes obě ramena křižovatky (přes přechod pro chodce i v místě tramvajové
zastávky) a často také křížem přes křižovatku – velmi nebezpečně vybíhání do vozovky zpoza
tramvaje.
Vysoký počet nehod s chodci právě v nestavebně řešené části ulice Plzeňská.
Autobusy jezdí po tramvajových kolejí a vnější část vozovky tak zůstává nevyužita – pouze
prodlužuje přechod pro chodce a čas strávený chodci ve vozovce.

Navrhovaná opatření:

 Rozšíření chodníkových ploch na úkor vozovky v oblasti přechodu pro chodce. Tím dojde
ke zkrácení přechodu o cca 5 m. Úprava neovlivní současný provoz MHD – autobusy okraj
vozovky nevyužívají.
 Do budoucna možnost rekonstrukce ul. Plzeňská v režimu pěší zóny navazující na zónu
současnou.
 Variantním řešením je možnost úpravy povrchu křižovatky – výměna asfaltu za žulovou
kostku 10/10 s vymezeným přechodem pro chodce pomocí asfaltového povrchu.

Obr 21: chodci přechází napříč křižovatkou
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Obr 22: přecházení přes východní rameno křižovatky

Obr 23: autobus najíždí přímo do vyhrazeného pruhu – pravá část vozovky je nevyužita
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Obr 24: autobus si najíždí na odbočení do ul. Stroupežnického

Obr 25: chodci přechází před tramvají v zastávce
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10.3

MÍSTO 3 – KARTOUZSKÁ x DRTINOVA

Problémy:
Velké množství přecházejících chodců vs vysoké intenzity vozidel.
Nevyhovující synchronizace, chodci mají často červenou, přestože neprojíždí žádná
vozidla – toto vede k častějšímu nerespektování světelné signalizace.
Chodci nerespektují SSZ a přechází na červenou.
Kvůli vysokým intenzitám dopravy jsou velmi problematické občasné výpadky SSZ.
Navrhovaná opatření:
 Optimalizace nastavení signálního plánu na SSZ v souvislosti se sousedním
přechodem na křižovatce Štefánikova x Kartouzská.
 Zkrácení přechodu pro chodce pomocí rozšíření chodníkových ploch na obou
stranách ulice.
 Rozšíření jižní vyčkávací plochy před přechodem, kvůli vysokým intenzitám chodců
se tu na malém prostoru hromadí velké množství chodců.
 Rozšíření severního chodníku namísto současných dopravních stínů.
 Optimalizace průjezdu vozidel pomocí úpravy VDZ a doplnění předsazeného
prostoru pro cyklisty před SSZ.
 Úprava polohy stožáru SSZ.

Obr 26: přechod ráno využívá obrovské množství lidí
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Obr 27 a 28: chodci nerespektují SSZ a přechází na červenou, komunikace je však v určité mezičase prázdná –
bez vozidel

Obr 29: vozidlo odstaveno na dopravním stínu
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Obr 30 a 31: další příklady vozidel stojících na dopravních stínech v rozporu s předpisy

10.4

MÍSTO 4 – PŘEDPROSTOR ŠKOLY

Problémy:
Velké množství vozidel ráno projíždí kolem školy a hledá místo k zaparkování.
Zastavování vozidel v prostoru křižovatky Drtinova x Viktora Huga.
Oblast funguje jako parkoviště pro občanskou vybavenost a kancelářské prostoru
v okolí Anděla (návštěvnické ZPS).
Dlouhý a nepřehledný přechod v křižovatce Drtinova x Viktora Huga.
Nerespektování dopravního značení před školou (zejména SDZ B28).
Úzký chodník v ulici Drtinova.
Navrhovaná opatření:
 Rozšíření chodníku podél školy o cca 1 m.
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 Celkové zvýšení bezpečnosti provozu pro chodce v křižovatce Drtinova x Viktora
Huga – rozšíření chodníkových nároží křižovatky, celá křižovatka je zvýšená a
doplněna o protiparkovací sloupky.
 Protažení středového pásu více do křižovatky s ul. Viktora Huga a vytvoření
ostrůvku na přechodu.
 Vytvořen nový přechod pro chodce na severní větvi křižovatky Drtinova x Viktora
Huga.
 Zkrácení pásu podélných stání u středového pásu a nahrazení za stání K + R – část
vozidel bude zastavovat na těchto místech a nebude zajíždět před školu.

Obr 32: rodiče zastavují přímo před školou a vysazují děti

Obr 33: rodiče s dětmi mezi auty přechází
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Obr 34: zastavování v předprostoru školy

Obr 35: předprostor školy

Obr 36: šířka chodníku neodpovídá intenzitám chodců
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Obr 37: přechod v ul. Viktora Huga

Obr 38: křižovatka Drtinova x Viktora Huga po v čase ukončení výuky

Obr 39: volná parkovací kapacita před 7 hod ráno
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10.5

MÍSTO 5 – KŘIŽOVATKA DRTINOVA x HOLEČKOVA

Problémy:
Nebezpečné odbočování vozidel.
Zhoršené rozhledové podmínky kvůli nájezdu do kopce při výjezdu u zl. Drtinova.
Navrhovaná opatření:
 Úprava nároží křižovatky – zkrácení délky přecházení a zajištění vzájemných
rozhledů.

Obr 40 a 41: křižovatka Drtinova x Holečkova
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10.6

MÍSTO 6 – KŘIŽOVATKA ŠTEFÁNIKOVA x VIKTORA HUGA

Problémy:
Vozidla v ul. Viktora Huga parkují v těsné blízkosti přechodu, někdy i částečně na něm
a blokují rozhledy.
Od tramvajové zastávky Arbesovo náměstí není v logické pěší vazbě přechodu (nutné
zacházka).
Navrhovaná opatření:
 Nový dlouhý stavební práh s integrovaným přechodem pro chodce podél ul.
Štefánikova – znemožnění parkování vozidel v blízkosti přechodu, zvýraznění
ukončení zóny 30.
 Rozšíření části chodníku směrem k tramvajové zastávce.
 Na novém chodníku možné vymezení zásobovacího stání.

Obr 42: přechod pro chodce v křižovatce Štefánikova x Viktora Huga
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Obr 43: nevyužitý prostor mezi TT a chodníkem – možnost rozšíření chodníku

Obr 44: za křižovatkou následuje rozdělení do řadicích pruhů

11.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Všechna navrhovaná opatření se nachází na pozemcích a na komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy
a správy TSK, resp. MČ (dle příslušnosti).
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12.

NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY

Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány investiční náklady, avšak při dodržení
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Řešená místa je třeba řešit
komplexně, neboť samy o sobě jednotlivé prvky zklidnění zpravidla nefungují – požadovaného
efektu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu tak lze docílit především vhodnou kombinací těchto
prvků.
Pro stavební úpravy je nutno dále schválit priority přípravy v kontextu dalších úprav v celém území hl.
m. Prahy (akce BESIP, ODO MHMP). Dle toho se bude odvíjet příprava v rámci pověřené organizace
TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ Praha 5 s následným předáním PD se
stavebním povolením k realizaci z prostředků TSK.
Jednotlivá místa lze řešit samostatně a stejně tak uvádět do provozu, tj. jsou z provozního hlediska
nezávislá.

13.

ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce níže. Zpravidla bude třeba
řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (veřejné osvětlení či změna
využití plochy – určí stavební úřad dle aktuálně platného stavebního zákona). Rámcové propočtové
ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy cca 10 % bez DPH a bez započtení nákladů nutných na
veškerou agendu a přípravu (zhotovení projektové dokumentace), která činní zpravidla 5 až 10 %
z celkové ceny inv. nákladů.

Odhad investičních nákladů navrhovaných opatření ZŠ Drtinova:

1.
2.
3.
4.
5.

místo
SSZ Kartouzská x Drtinova (v koordinaci se SSZ
Kartouzská x Štefánikova) _ /situace D.3/
Stroupežnického x Plzeňská _ /situace D.2/
Předprostor ZŠ Drtinova (chodník a křižovatka)
Drtinova x Holečkova
V.Huga x Štefánikova
Propočet celkem stavební i nestavební opatření
(bez DPH)

Priority
z hlediska
bezpečnosti

odhad inv.
nákladů (mil.
Kč)

I.

0,5

II.
III.
V.
IV.

0,5
5
0,4
0,75

7,15 mil. Kč
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14.

ZÁVĚRY

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného stavu dopravy
v okolí FZŠ Drtinova. Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ v problémové mapě. V těchto místech byl
proveden dopravní průzkum a na základě jeho výsledků bylo navrženo několik zklidňujících
bezpečnostních opatření, která by měla usnadnit každodenní pohyb dětí do školy (především pěší, ale
i na kole a koloběžce). Zároveň by měla zajistit celkovou bezpečnost a přehlednost veřejného prostoru
v řešené lokalitě.
Sám o sobě tento dokument (a jeho postupné naplňování formou postupných realizací) nezaručuje
zvýšení bezpečnosti provozu v celé řešené oblasti. Postupné realizace však budou zlepšovat podmínky
lokálně, v případě, že budou realizovány všechny a na ně budou navazovat liniová či plošná opatření,
lze do jisté míry očekávat i plošný pozitivní efekt.
Nutná je koordinovaná příprava realizace jednotlivých akcí ve spolupráci MČ a MHMP a jejich
servisních organizací. Nezbytná je osvěta a práce školní komunity. Problémem je zpravidla chování
rodičů v automobilech v okolí ZŠ, což je velmi úzká a známá cílová skupina, se kterou lze jednoduchým
způsobem pracovat.
Studie řeší 5 vybraných míst, která jsou z pohledu žáků ZŠ problémová, případnými dalšími místy se
je třeba zabývat samostatně, nejlépe podnětem FZŠ k řešení směrem k MČ.
S odstupem času se doporučuje provést dotazníkové šetření nové (po některé významnější realizaci
směřující ke zlepšení v okolí ZŠ) a provést vyhodnocení.
Prioritně je třeba řešit:
I.

SSZ Kartouzská x Drtinova v koordinaci se SSZ Kartouzská x Štefánikova – situace D.3

II. Stroupežnického x Plzeňská – situace D.2
III. Předprostor školy – ulice Drtinova – situace D.4
IV. Zvýšený přechod Viktora Huga x Štefánikova – situace D.6
V. Drtinova x Holečkova – situace D.5
První 2 místa s nejvyšší prioritou mají nejnižší odhadované investiční náklady. Je doporučeno tyto
opatření realizovat v co nejkratším čase. Velmi časově a investičně náročná bude úprava předprostoru
školy. Proto se doporučuje začít s přípravami následujících fází PD co nejrychleji.
Organizaci dopravy pomocí SSZ a zlepšení podmínek pro chodce při přecházení v ulici Kartouzská lze
dílčími úpravami SSZ realizovat neprodleně.
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15.

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

15.1 Zápis z 1. pracovní skupiny, 9. 6. 2020

Zápis Bezpečné cesty do školy ZŠ Pod Žvahovem, ZŠ Drtinova
9. 6. 2020
Přítomni dle prezenční listiny, vzhledem ke stále trvajícím omezením v souvislosti s nemocí COVID 19
se prezentace neúčastnily děti.
Přílohou zápisu je:





Výsledky mapování a dotazníkového šetření ZŠ Pod Žvahovem
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanychprojektu/zs-pod-zvahovem/
Výsledky mapování a dotazníkového šetření ZŠ Drtinova
https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanychprojektu/zs-drtinova/

ZŠ DRTINOVA
Hlavní výsledky dotazníkového šetření:







návratnost dotazníku 55 %
žáci dojíždí z velkých vzdáleností – 56 % bydlí dále než 5 km, žáci i ze Středočeského kraje
dominantním způsobem dopravy je MHD,
autem jezdí 30 % dětí do školy, ale jen 13 % ze školy domů
44 % rodičů uvedlo jako důvod dovážení autem cestu autem do práce

T. Piskoř (zástupce ředitele školy) prezentoval identifikovaná nebezpečná místa – podrobně viz
prezentace

1. Přechody ul. Kartouzská
a. velmi rušná komunikace, dlouhá doba čekání na SSZ
b. SSZ je seřízena s preferencí tramvajové dopravy – intervaly jsou nepravidelné
c. Prověření možnosti instalace vizualizace času pro změnu signalizace – p. Sechter
(TSK) a p. Syrový (projektant)
2. Přechod ul. Plzeňská u OC Nový Smíchov
a. omezené možnosti změny vzhledem k provozu tramvajových a autobusových linek
3. křižovatka V. Huga x Štefánikova
a. parkující vozidla brání ve výhledu – ZPS jsou vyznačeny s odpovídajícími odstupy, ale
nejsou respektovány řidiči (hlavně zásobování)
b. chybí bezpečný přechod na zastávku tram v logické vazbě od ul. V. Huga
c. připravované zklidnění Štefánikovy, ale jen v úseku Anděl – Kartouzská
4. ul. Drtinova
a. nebezpečný, nepřehledný přechod
b. úzké chodníky
c. je potřeba zachovat průjezd k poliklinice
d. požadavek MČ řešit ulici jako celek – SOŠ, Francouzské lyceum
5. křižovatka Anděl
a. režim pěší zóny s povoleným vjezdem tramvají
b. je potřeba osvětově pracovat s dětmi, jak se zde mají pohybovat
6. cesta k parku Sacre Coeur
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a. sběrné místo pro použité injekční stříkačky
b. přístup k nové budově školy – Drtinova 3a – bude zde fungovat i odpolední družina,
vyzvedávání v zimě za tmy
c. nezpevněný povrch cesty
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15.2 Zápis z 2. pracovní skupiny, 12. 11. 2020
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16.

LITERATURA

Sbírka zákonů číslo 398/ 2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb
zákon 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcí vyhlášky
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 15. 12. 2020

Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout

VYSVĚTLIVKY:
-

HDP
PP
DZ
DÚR
DSP
NAD
PID
MHD
IZS
SSZ
ÚDI TSK
MHMP
MČ
VO

hlavní dopravní prostor (vozovka)
přidružený prostor
dopravní značení
dokumentace k územnímu řízení
dokumentace ke stavebnímu povolení
nákladní automobilová doprava
Pražská integrovaná doprava
Městská hromadná doprava
Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie)
Světelné signalizační zařízení
Útvar dopravního inženýrství – Technická správa komunikací
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část
veřejné osvětlení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------všechny fotografie: autoři dopravní studie
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formát:
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datum:
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číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
B

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

ANALÝZY ~ MÍSTO 1
Štefánikova x Kartouzská
:
·

nebyly sledovány a zjištěny zásadní problémy přímo na přechodu
pro chodce, odpolední inzenzity jsou však oběcně cca 2x vyšší a
díky delším mezičasům SSZ jsou někteří netrpěliví, doporučume
se zvážit lépe informovat chodce o času, za který nastane možnost
přecházet

:
·
dlouho nic nejede

·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2020)
·

ČERVENOU:

·

A ČERVENOU:

·

·

ALO NA STÍNU:

jedná se o jednu z páteřních komunikací pražské sítě, místa nehod
jsou orientační vždy s mírnou odchylku polohy
přímo při dopravním průzkumu došlo k nehodě mezi tramvají a
souběžně jedoucím vozidlem směr Anděl- vozidlo objíždělo jiné
vozidlo odbočující doprava z ul. Štefánikova do Kartouzské, a které
dávalo přednost chodcům na přechodu, řidič se nepodíval do
zpětného zrcátka a vybočil vlevo na tramvajovou trať. Přesně v
tomto místě je největší kumulace nehod.
dvě nehody s chodcem, pouze jedna s lehkým zraněním, obě
zaviněné chodcem, přímo bna přechodu v noci s chodcem ve
značně podnapilém stavu
nejvíce nehod při odbočování vlevo a přejíždění z pruhu do pruhu

POZNÁMKA K PRŮZKUMU:
Dopravní průzkum byl zkrácen do 13:30 z důvodu nehody vozidla s
tramvají v čase 13:35 a zablokování celé křižovatky

CHODCI SMĚR ZŠ:
49 / 67 dětí
174 / 276 dospělých

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

P

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
evidovaná nehoda s účastí cyklisty

799 / 1605
3/0

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
4 / 74 dětí
99 / 380 dospělých

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy

CHODCI VCHÁZÍ NA ČERVENOU:
3 / 4 dětí
47 / 56 dospělých
VOZIDLA PROJÍŽDÍ NA ČERVENOU:
12 / 2 auta
0 / 0 jízdní kola
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FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 1
Štefánikova x Kartouzská

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

ANALÝZY ~ MÍSTO 2
Stroupežnického x Plzeňská
:
·

·
·

CHODCI SMĚR ZŠ:
66 / 13 dětí
170 / 321 dospělých

·
·

díky velmi vysokým intenzitám dochází k častým interakcím chodců
s vozidly obecně, prostor však není uzpůsoben pro komfortní
pohyb chodců, přestože je zde provoz motorových vozidel vyjma
MHD značně omezen, v podstatě se jedná jen na zásobování
dlouhý a nebezpečný přechod (4 nehody)
rozlehlá křižovatka (autobusy nejíždí hned na tramvajové těleso a
v následujícící SSZ křižovatce směr Plzeňská se řadí společně s
tramvajemi) = nadbytečný prostor vozovky u severní hrany
dlouhého přechodu
přecházenií před tramvajemi s absencí vymezeného prostoru
bezbariérové řešení v čele zastávek směr ul. Stroupěžnického se
zacházkou na dlouhý a nebezpečný přechod

:

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
28 / 27 dětí
104 / 300 dospělých
9 / 11 řidičů dalo přednost
28 / 18 řidičů nedalo přednost
17 / 1 skoronehody mezi
tramvají a chodcem

CHODCI:
28 / 97 dětí
104 / 381 dospělých
2 / 1 skoronehody mezi
tramvají a chodcem

·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2020)
·
·
·
·
·

AUTOBUS POKRAČUJE VEDLE KOLEJÍ: 1 / 9
AUTOBUS POKRAČUJE PO KOLEJÍCH: 21 / 7

7/3
4/2

(3 / 2)
(3 / 1)

místa nehod jsou orientační vždy s mírnou odchylku polohy
vysoká kumulace nehod za účasti chodců z toho 4x na přechodu a
6x v pěší zóně
na přechodu ze 4 nehod s chodcem je jedna s tramvají a dvě s
autobusem, vše s lehkými následky
v pěší zóně 4x s tramvají (1 těžké zranění), 1x s jízdním kolem a 1x
s motorovým vozidlem (lehká zranění)
druhá nehody cyklisty je evidována jako samonehoda

Legenda
pěší trasa / cesta

11 / 7 (11 / 2)
32 / 26
6 (24) / 5 (17)

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
P

33 / 22

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

4/3

CHODCI SMĚR ANDĚL:
60 / 0 dětí
85 / 0 dospělých
CHODCI SMĚR MOTOL:
70 / 0 dětí
75 / 0 dospělých
19 / 21 řidičů dalo přednost
19 / 18 řidičů nedalo přednost

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

evidovaná nehoda s účastí cyklisty

9(21) / 3 (16)
0/4
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FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 2
Stroupežnického x Plzeňská

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

ANALÝZY ~ MÍSTO 3
Kartouzská x Drtinova
:
·

·
·

·
·

v situaci, kdy nastane "prodleva" mezi signály v předchozí SSZ
Štěfánikova x Kartouzská, mají chodci signál stůj a žádná vozidla
nepriojíždí, právě v tuto dobu se přechází na signál stůj a
"odvážlivci" porušující předpisy strhávají další chodce
parkuje se v dopravním stínu
vozovka je zde pro účely provozu značně předimenzována a řidiči
nedodržují pravidla v souvislosti s přímou a širokou vozovkou a
náhlým obloukem na takto páteřní komunikaci (málo patrné) jedná se o značné riziko a data nehodovosti to potvrzují
chodník u jižního nároží u přechodu je značně poddimenzovaný
přes jižní chodník parkují vozidla zásobování až k vozovce

:
·
dlouho nic nejede

CHODCI SMĚR ZŠ:
518 / 95 dětí
397 / 245 dospělých

·

CHODCI VCHÁZÍ NA ČERVENOU:
51 / 65 dětí
41 / 35 dospělých
VOZIDLA PROJÍŽDÍ NA ČERVENOU:
0 / 0 auta
0 / 0 jízdní kola
VOZIDLA ZAPARKOVALO NA STÍNU:
3 / 5 auta

CHODCI SMĚR OD ŠKOLY:
34 / 520 dětí
100 / 385 dospělých
P

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2020)
·

v území 2 srážky s chodcem, 1x na Kartouzské (těžké následky,
chodec v noci mimo přechod a pod vlivem alkoholu) a 1x v ul
Drtinova s nákladním vozidlem (vina na straně řidiče)

·

ostatní nehody jsou zapříčiněny zpravidla nepozorností řidičů a
rychlá jízda v oblouku Kartouzské

P

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

P

P

P

P

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)

evidovaná nehoda s účastí cyklisty

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 775 065 435, info@peskymestem.cz
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 3
Kartouzská x Drtinova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.3

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

ANALÝZY ~ MÍSTO 4
Předprostor školy
:
·
·
·

CHODCI SMĚR ZŠ:
57 / 3 dětí
85 / 27 dospělých

P

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
7 / 16 dětí
32 / 47 dospělých
13 / 7 řidičů dalo přednost
8 / 3 řidičů nedalo přednost

0)

124 / 40 (
77 / 43 (0 0 / 1)
/

CHODCI SMĚR ZŠ:
195 / 9 dětí
38 / 17 dospělých
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 85 dětí
0 / 26 dospělých

23 / 20
0/0

·
·

:
·
·
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2020)
zejména běžné nehody spojené s parkováním a jízdou ve
"zklidněné" oblasti, nehody zpravidla u šikmého parkování z
nedostatku rozhledů a vzájemné nerespektovanosti a nepozornosti

·

v ul. Viktora Huga 1 nehoda s chodcem mimo přechod - s lehkými
následky (vina chodce)
v ul. Drtinova 2 nehody s chodci (3 lehká zranění) - zaviněno vždy
řidičem

P

·

P
P

·
P

50 / 83 150 / 147
P
0/0

nevhodně řešen přechod pro chodce - délka a nedodržování
zákazu parkování u přechodů
zajíždění a zastavování v úseku před ZŠ
celá Drtinova v oklí ZŠ je s nižší poptávkou po parkování rezidentů,
smíšené zóny fungují zejména přes všední den a to jako parkoviště
zčásti s vysokou fluktuací vozidel a zčásti s dlouhodobým
parkováním, ráno sem zajíždí mnoho vozidle jen parkovat (do 7:00
poloprázdná ulice)
chodník podél školy zúžený, vozovka naopak předimenzována
příjezd do areálu polikliniky zatahuje provoz i před ZŠ

Legenda
pěší trasa / cesta
intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

CHODCI SMĚR OD ZŠ:
6 / 70 dětí
15 / 33 dospělých
36 / 6 řidičů dalo přednost
10 / 3 řidičů nedalo přednost

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
P

CHODCI SMĚR ZŠ:
257 / 17 dětí
125 / 11 dospělých

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
evidovaná nehoda s účastí cyklisty

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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Ing. Květoslav Syrový

CHODCI SMĚR ZŠ:
360 / 33 dětí
100 / 43 dospělých
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 113 dětí
0 / 66 dospělých

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

CHODCI SMĚR ZŠ :
44 / 23 dětí
25 / 33 dospělých
CHODCI SMĚR OD ZŠ:
5 / 47 dětí
14 / 40 dospělých

Pěšky městem, z.s.
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 775 065 435, info@peskymestem.cz
Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 4
Předprostror školy

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.4

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

ANALÝZY ~ MÍSTO 5
Drtinova x Holečkova
:
·

·
·
·

jedná se o vjezd do ul. Drtinova a evidentně dle nehodovosti se
jedná o místo s kumulací problémů v jednom místě - levém
odbočení - nehody jsou zde zpravidla z důvodu nedání přednosti
nerespektování chodců na přechodu při výjezdu z ulice Drtinova,
přestože je intanzita chodců velmi nízká
západní úsek na vjezdu do ulice je značně světelně horší (stín pod
stromy)
pokud není vzdutí od Nám. Kinských, tak rychlá jízda vozidel po
Holečkově směr centrum (Nám. Kinských)

:
·

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2020)
·
·

vysoká kumulace na levém odbočení od nám. Kinských z ul.
Holečkova do Drtinova
větší množství nehod při parkování těsně před přechodem

Legenda
pěší trasa / cesta

48 / 22

intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)

1/1

11 / 1

20 / 40
0/1

CHODCI SMĚR NÁM. KINSKÝCH:
26 / 35 12 / 3 dětí
0/1
37 / 44 dospělých
8 / 1 řidičů dalo přednost
1 / 0 řidičů nedalo přednost

P

85 / 42

intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
evidovaná nehoda s účastí cyklisty

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
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CHODCI SMĚR LETOHRÁDEK:
0 / 3 dětí
19 / 39 dospělých
1 / 0 řidičů dalo přednost
0 / 0 řidičů nedalo přednost
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 5
Drtinova x Holečkova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.5

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

NÁVRHY - MÍSTO 2
,MHD, IZS
POUZE V KORIDORECH
VEŘEJNÉ A MOTOROVÉ DOPRAVY
VOZIDLA SE SOUHLASEM
MČ PRAHA 5

PĚŠÍ ZÓNA

MIMO MHD
A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

MIMO
MHD

Stroupežnického x Plzeňská
:
·

·

zkrácení souč. přechodu pro chodce o 5 m, rozšířením
chodníkových ploch (vozidla autobusů najíždí již v souč. stavu na
tramvajovou trať)
další možnost: změna povrchu v prostoru křižovatky (kostka 10/10)

LEGENDA

MČ PRAHA 5

současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

MHD A "CYKLO"
V OBOU
SMĚRECH

AUTOBUSY NAJÍŽDÍ NA TRAMVAJOVOU TRAŤ
JIŽ V SOUČASNÉM STAVU

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE o 3,65m

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

AUTOBUSY REALIZUJÍ PRAVÉ ODBOČENÍ Z TRAMVAJOVÉ
TRATI VŽDY (VČ. KRÁTKÝCH AUTOBUSŮ)

travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

DOČASNÉ ŘEŠENÍ DO DOBY REKONSTRUKCE
UL. PLZEŇSKÁ DO PODOBY PĚŠÍ ZÓNY
(NAVÁZAT DOČASNĚ DOPRAVNÍM STÍNEM)

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU A DALŠÍ ZKRÁCENÍ PŘECHODU

současná / nová poloha kontejneru

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
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č. OBJ/29/03/004269/2020

,MHD, IZS
POUZE V KORIDORECH
VEŘEJNÉ A MOTOROVÉ DOPRAVY
VOZIDLA SE SOUHLASEM
MČ PRAHA 5

PĚŠÍ ZÓNA

MIMO MHD
A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

MIMO
MHD

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

,MHD, IZS
POUZE V KORIDORECH
VEŘEJNÉ A MOTOROVÉ DOPRAVY
VOZIDLA SE SOUHLASEM
MČ PRAHA 5

PĚŠÍ ZÓNA

MIMO MHD
A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

MIMO
MHD

A ZÁSOBOVÁNÍ
HUMANIC
21 - 7 h.

VLEČNÉ KŘIVKY PRO ODBOČENÍ Z PLZEŇSKÉ PODÉL PRAVÉHO OBRUBNÍKU

zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

Ing. Květoslav Syrový
koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pěšky městem, z.s.
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 775 065 435, info@peskymestem.cz
Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
PĚŠÍ ZÓNA

MHD A "CYKLO"
V OBOU
SMĚRECH

UKÁZKA PRŮJEZDU K-BUS
PODÉL SOUČASNÉ JIŽNÍ
OBRUBY

záměr:

MIMO VOZIDLA IZS

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU A DALŠÍ ZKRÁCENÍ PŘECHODU

,MHD, IZS
POUZE V KORIDORECH
VEŘEJNÉ A MOTOROVÉ DOPRAVY
VOZIDLA SE SOUHLASEM
MČ PRAHA 5

DOČASNÉ ŘEŠENÍ DO DOBY REKONSTRUKCE
UL. PLZEŇSKÁ DO PODOBY PĚŠÍ ZÓNY
(NAVÁZAT DOČASNĚ DOPRAVNÍM STÍNEM)

MIMO VOZIDLA IZS

AUTOBUSY REALIZUJÍ PRAVÉ ODBOČENÍ Z TRAMVAJOVÉ
TRATI VŽDY (VČ. KRÁTKÝCH AUTOBUSŮ)

MHD A "CYKLO"
V OBOU
SMĚRECH

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE o 3,65m

PĚŠÍ ZÓNA

,MHD, IZS
POUZE V KORIDORECH
VEŘEJNÉ A MOTOROVÉ DOPRAVY
VOZIDLA SE SOUHLASEM
MČ PRAHA 5

AUTOBUSY NAJÍŽDÍ NA TRAMVAJOVOU TRAŤ
JIŽ V SOUČASNÉM STAVU

EVENT. NÁHRADNÍ
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

ZMĚNA POVRCHU V KŘIŽOVATCE Z ASFALTU NA
ŽULOVOU KOSTKU 10 / 10
PŘECHODY PONECHAT JAKO ASFALTOVÝ PÁS
ALTERNATIVNĚ: PŘECHOD PŘES TRAMVAJOVOU
TRAŤ NAHRADIT JEN MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ NA
ASFALTOVÉM PÁSU

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 2
Stroupežnického x Plzeňská

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250 / 500

číslo přílohy:

18 / 02 / 2021
D.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY
Kartouzská x Drtinova
:

STOŽÁR V ZÁVISLOSTI NA SÍTÍCH
PŘEMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ

·
·
·
·
·

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
Z DŮVODU PORUŠOVÁNÍ ZÁKAZU STÁNÍ

rozšířené jižního nároží - vysoké intenzity chodců, kteří se zde
vyhýbají ve zúženém nároží 1,75 m - to lze rozšířit až na 3,15 m
zkrácení přechodu pro chodce rozšířením severního chodníku
úprava polohy stožáru SSZ vč. výstroje + úprava polohy návěstidel
součástí úprav SSZ - optimalizace nastavení signálního plánu v
souvislosti s křižovatkou Štefánikova x Kartouzská
optimalizace vodorovného dopravní značení vč. doplnění
předsazeného prostoru pro cyklisty (V19)

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
Z DŮVODŮ ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHODU

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE A
ÚPRAVA SSZ - NOVÝ STOŽÁR VČ.
VÝSTROJE A POLOHY NÁVĚSTIDEL

nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)

ROZŠÍŘENÉ NÁROŽÍ CHODNÍKU O 1,3 m
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
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záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
FZŠ DRTINOVA, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY - MÍSTO 3
Kartouzská x Drtinova

formát:

A3

datum:

měřítko:

1 : 250

číslo přílohy:

18 / 02 / 2021
D.3-1

UI

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

MÍSTO 3 ~ NÁVRHY
Kartouzská x Drtinova

Detail vlečných křivek průjezdu kloubových autobusů

:
·

STOŽÁR V ZÁVISLOSTI NA SÍTÍCH
PŘEMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ

·
·
·
·

rozšířené jižního nároží - vysoké intenzity chodců, kteří se zde
vyhýbají ve zúženém nároží 1,75 m - to lze rozšířit až na 3,15 m
zkrácení přechodu pro chodce rozšířením severního chodníku
úprava polohy stožáru SSZ vč. výstroje + úprava polohy návěstidel
součástí úprav SSZ - optimalizace nastavení signálního plánu v
souvislosti s křižovatkou Štefánikova x Kartouzská
optimalizace vodorovného dopravní značení vč. doplnění
předsazeného prostoru pro cyklisty (V19)

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
Z DŮVODU PORUŠOVÁNÍ ZÁKAZU STÁNÍ

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nový chodník / chodníkový přejezd

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
Z DŮVODŮ ZKRÁCENÍ DÉLKY PŘECHODU

vlečná křivka BUS SOR NB18

ZKRÁCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE A
ÚPRAVA SSZ - NOVÝ STOŽÁR VČ.
VÝSTROJE A POLOHY NÁVĚSTIDEL

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap
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Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004269/2020

ROZŠÍŘENÉ NÁROŽÍ CHODNÍKU O 1,3 m
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UPRAVENÁ VODICÍ ČÁRA DOPRAVNÍHO
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

MÍSTO 4 ~ NÁVRHY
Předprostor školy

DNY ŠKOL
NÍHO
VY
U
Č
O
VÁ
7:30 - 8: NÍ
12:00 - 1600
:00

X

in

MAX 2 m

K+R

X

K+R
K+R

X

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU O 0,95 m
VJEZD NA PARKOVIŠTĚ POLIKLINIKY

X

K+R

E13
IP13e

4x K+R (2 NEBO 5 MINUT)
UMÍSTĚNÍ PŘED KŘIŽOVATKU
MŮŽE ELIMINOVAT ČÁST
VOZIDEL, KTERÉ PAK NEZAJÍŽDÍ
PŘÍMO PŘED PROSTOR ZŠ

X

ZKRÁCENÍ PÁSU PODÉLNÝCH
STÁNÍ (SMÍŠENÁ ZPS)
ÚBYTEK 4 STÁNÍ - NÁHRADA ZA K+R

X

K+R

X

ZVÝŠENÁ PLOCHA LEMOVÁNA
SLOUPKY

X

NOVÉ PŘECHÁZENÍ - PŘECHODY
X

ROZŠÍŘENÁ CHODNÍKOVÁ NÁROŽÍ

ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY
VYTVOŘENÍ OSTRŮVKU S PŘECHODY
FYZICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ A
ZKRÁCENÍ PŘECHÁZENÍ

OTÁČENÍ VOZIDEL SVOZU ODPADUI
SE JIŽ NYNÍ REALIZUJE
PROSTŘEDNICTVÍM NAJETÍ NA
CHODNÍKOVOU PLOCHU VJEZDU DO
AREÁLU POLIKLINIKY NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ TUTO
MOŽNOST ZACHOVÁVÁ

STOŽÁR V ZÁVISLOSTI NA SÍTÍCH
PŘEMÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ

RAMPA 1 : 10

:
·
·
·
·

PROSTOR PRO VYTOČENÍ
TŘÍNÁPRAVOVÝCH VOZIDEL
ZÁBRADLÍ POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ
POLOZE PŘED VCHODEM
POZOR NA KOLIZI S VODOVODEM,
KTERÝ NUTNO ZAMĚŘIT

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004269/2020

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba

V PŘÍPADĚ POTŘEBY LEMOVAT
CHODNÍK PROTIPARKOVACÍMI SLOUPKY

rozšířený chodník podél školy
protiparkovací sloupky v chodníku
zvýšená plocha křižovatky / zklidnění provozu a současně zajištění
bezpečného přecházení v křižovatce +nové místo pro přecházení
zvýšení bezpečnosti provotu pro chodce v křižovatce Drtinova x
Viktora Huga

nový chodník / chodníkový přejezd

Ing. Květoslav Syrový
koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:
Pěšky městem, z.s.
Muchova 13, 160 00 Praha 6
tel. +420 775 065 435, info@peskymestem.cz

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

VJEZD NA POZEMEK ŠKOLY

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU + 1 m

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
současná / nová poloha kontejneru

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

MÍSTO 5 ~ NÁVRHY
Drtinova x Holečkova
:
·

zklidnění na vjezdu a výjezdu z ul. Drtinova v křižovatce s ul.
Holečkova pomocí zúžení - zkrácení přecházení (zajištění
bezpečného přecházení a vzájemných rozhledů)

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana
nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
současná / nová poloha kontejneru

ROZŠÍŘENÁ NÁROŽÍ CHODNÍKU

VOZOVKA PONECHÁNO V ÚROVNI Z
DŮVODU CELKOVÉHO VÝŠKOVÉHO
ŘEŠENÍ

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004269/2020

zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.

(ALTERNATIVNĚ LZE ŘEŠIT I JAKO
ZVÝŠENÉ PRAHY -2 cm POD ÚROVNI
CHODNÍKŮ

Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com
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Pěšky městem, z.s.
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Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - FZŠ Drtinova

MÍSTO 6 ~ NÁVRHY
V. Huga x Štefánikova

MOŽNOST VYTVOŘIT ZÁSOBOVACÍ
STÁNÍ AVŠAK V DOSTATEČNÉM
ODSTUPU OD KŘIŽOVATKY S
OHLEDEM NA ROZHLEDY

:
·

·

·

stavební zvýraznění ukončení zóny 30 a současně stavební práh
široký s integrovaným přechodem pro chodce podél hlavní třídy
Štěfánikova
současně s prahem je řešeno i rozšíření části chodníku směrem k
tramvajové zastávce - chodníky podél ul. Štefánikova dlouhodobě
šířkově nevyhovují, jedná se o nákupní třídu s úzkými chodníky
v rámci chodníku je možné vytvořit oficiální zásobovací stání (zbývá
průchod 1,5 m), které může být časově omezené, ostatní úseky
chodníku se doporučuje díky blízkosti tramvajové tratě lemovat
sloupky, tj zamezit zastavování na chodníku (dnešní nejasný prostor
mezi TT a chodníkem řidiči mnohdy špatně odhadují, jak zastavit
zučásti na chodníku a vozovce a nebránit v průjezdu tramvajím)

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU
VÝJEZD VOZIDEL SVOZU ODPADU JE
REALIZOVÁN JIŽ V SOUČASNOSTI
PŘES KOLEJE TRAMVAJOVÉ TRATI

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

ROZŠÍŘENÁ NÁROŽÍ CHODNÍKU S
CYKLOSTOJANY

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
současná / nová poloha kontejneru
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004269/2020

NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI

zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

Ing. Květoslav Syrový
koordinátor programu Bezpečné cesty do školy:

PŘECHOD PRO CHODCE
INTEGROVANÝ NA ŠIROKÉM PRAHU
S ASFALTOVÝM POVRCHEM
RAMPY SE SKLONEM 1:10
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Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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