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Obr. 1: budova ZŠ Pod Žvahovem 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.
16. 9. 2020: proběhl dopravní průzkum, kterého se přímo účastnily děti ze ZŠ Pod Žvahovem. 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. Výsledky těchto průzkumů pak byly použity
jako podklad pro analýzy.
12. 11. 2020: proběhla schůzka pracovní skupiny na které byly představeny návrhy řešení pro jednotlivá
problematická místa. Vzniklé připomínky byly následně zapracovány do projektové dokumentace.
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.

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
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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 a 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 doprav0079),
potažmo přímo TSK, která nechá zpracovat jednotlivé podrobné odpovídající dokumentace.

6. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ
Žáci samostatně, případně ve spolupráci s rodiči, vyznačili svou trasu do mapy a označili na ni
nebezpečná místa, ty následně seřadili dle závažnosti. Koordinátor projektu společně s koordinační
skupinou zpracovali podklady do podoby třídních map a vyhodnotili nebezpečná místa za všechny žáky.
Jednotlivé vyznačené cesty byly za každého žáka přeneseny do třídní mapy, kde došlo k prolnutí všech
tras žáků dané třídy. Z těchto dat nakonec vznikla jedna školní mapa s potřebnými daty pro dopravní
studii a pro školní plán mobility. Mapování proběhlo v období od 15. do 22. dubna korespondenční
formou.
Mapování se zúčastnilo celkem 92 žáků ze 7 tříd, což odpovídá zapojení 61 % žáků školy.
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Obr. 2: Školní mapa s vyznačenými nebezpečnými místy

Výsledné pořadí 10 nejrizikovějších míst v blízkém okolí ZŠ dle dotazníku:

S žáky identifikovanými nebezpečnými místy se ztotožňují i jejich rodiče. Řada těchto míst byla již
v minulosti diskutována na jednáních Dopravního výboru městské části Prahy 5.
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Obr. 3: mapa 10 nejrizikovějších míst dle dotazníku

Obr. 4: místa, která řeší tato dopravní studie

7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy na šesti
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.
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V nich lze vyčíst:


evidované nehody od roku 2007 (červené body) a jejich popis a jednoduchý rozbor (důvod a
následky)



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



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 – 14:00). Odpolední data jsou přepočítána z 1,5 h dlouhého
sčítání.

Obr 5, 6: Žáci ZŠ Pod Žvahovem při dopravním průzkumu (dne 16. 9. 2020)
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Základní škola Pod Žvahovem leží v katastrálním území Hlubočepy v jižní části území Prahy 5. Škola leží
v úzkém pásu zástavby mezi řekou Vltavou s páteřními komunikacemi Strakonická a K Barrandovu a
hradištěm Děvín. Je zde velmi problematický terén s vysokým převýšením a ulice tu mají standardně
velmi malou šířku a značné podélné sklony. Do oblasti vedou pouze 2 komunikace – ulice Hlubočepská
a Nad Zlíchovem. Okolo oblasti se také obtáčí železniční trať 122 Praha-Smíchov – Hostivice (tzv.
Pražský Semmering).
Jde o převážně rezidenční oblast, jediným významným dopravním cílem na Žvahově je právě škola.
Západně od školy se však nachází významná turistická oblast přírodní rezervace Prokopské údolí spolu
s vyhlídkou Děvín. Někteří turisté tak mohou do této rezidenční oblasti zajíždět a parkovat zde svá
vozidla. Je zde také několik ubytovacích zařízení s nízkou kapacitou (např. Hotel Prokop).
8.2 Automobilová doprava
Škola je automobilem dostupná pouze z ulice Pod Žvahovem, a to ze dvou směrů – od ulice
Hlubočepská, nebo ul. Nad Zlíchovem průjezdem přes obytnou oblast. Ulice Nad Zlíchovem je
přístupná pouze úzkým jednopruhovým tunelem z ul. Na Zlíchově (bus a tram. Zastávka Zlíchov).
Vzhledem k umístění školy tu tak není žádný problém s tranzitní dopravou. Projíždějící vozidla patří
výhradně rezidentům, nebo rodičům dětí ze školy.
Ulice Pod Žvahovem je v celé délce velmi úzká. Vozovka má standardně 3,50 m s lokálním zúžením až
na 2,85 m, chodník má proměnnou šířku kolem 1,5 m a v některých místech je zúžen až na 0,75 m.
I přes tyto parametry se v ulici standardně parkuje. Některá místa jsou tu vymezena, ale obvykle se
parkuje i na úzkém chodníku a chodci jsou tak nuceni chodit ve vozovce.

Obr 7: V širším místě ulice je zřízen parkovací pruh, vozidla přesto parkují na chodníku
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8.3 Veřejná doprava
Žáci dojíždějící do školy městskou hromadnou dopravou využívají zejména okolních zastávek
autobusové dopravy. V ulici Hlubočepská leží zastávky Nádraží Hlubočepy a V Uličce, kde zastavují
autobusy linky 120 (Na Knížecí – Nádraží Radotín). Nad školou v ulici Na Žvahově pak zastavují autobusy
linky 128, které sem dopravují žáky z nedalekých zastávek tramvajové dopravy – Hlubočepy a Zlíchov.
Nejbližší tramvajovou zastávkou jsou Hlubočepy. Zastávka leží od školy vzdušnou čarou asi 270 m, ale
vzhledem k terénu je z tohoto směru škola velmi těžce přístupná. Nejkratší možností je využití velmi
strmé pěšiny pod železniční tratí vedoucí k zadnímu vchodu do školy. Vhodnější alternativou tak může
být využití vzdálenější tramvajové zastávky Zlíchov, kde je následná cesta ke škole v celé délce cca
670 m po chodníku.
V docházkové vzdálenosti od školy jsou i 2 železniční zastávky – Praha Hlubočepy (trať 173 Praha –
Rudná u Prahy – Beroun) a Praha Žvahov (trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy).
8.4 Pěší doprava
Ze školní mapy je patrné, že velká část dětí chodí do školy pěšky přímo z oblasti Hlubočep. Množství
dětí přijíždí autobusem na nádraží Praha – Hlubočepy a do školy dále pokračuje pěšky přes křižovatku
s Hlubočepskou ulicí Pod Žvahovem. Po úzkém chodníku v ulici Pod Žvahovem se tedy do školy
dopravuje nejvíce dětí.
Ze severovýchodní strany děti dochází přes rezidenční zónu a problémy jsou tu tedy minimální. Vyjma
vysokého převýšení a nebezpečného tunelu při cestování z ulice Na Zlíchově.
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
Vedle školy se nachází velmi významná cykloturistická lokalita – Přírodní rezervace Prokopské údolí.
Tímto údolím a následně ulicí Hlubočepská prochází cyklotrasy A12 a Greenway P-W.
Je zde však i silné zastoupení dopravní funkce cyklistické dopravy. Prokopské údolí spojuje Hlubočepy
(a následně Smíchov) s Řeporyjí a velkou sídelní zástavbou ve Stodůlkách a na Barrandově. Po
cyklotrase A122 je také možné se dostat do Jinonic. Část obyvatel z těchto městských částí tak směřuje
do centra přes Hlubočepy na kole.
Na následující mapě míry pohybu cyklistů je dobře vidět velké množství cyklistů projíždějící
Prokopským údolím a následně ulicí Hlubočepská. Intenzity cyklistů jsou tu podobné jako na významné
cyklotrase A2 podél Vltavy.
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ZŠ

Obr. 8: 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

ZŠ

Obr 9: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,
sv. fialová doporučené průjezdy územím
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ZŠ

Obr 10: výřez z generelu cyklistických tras hl. m. Prahy, zdroj: IPR praha.eu

Parkování jízdních kol a koloběžek
Část dětí dojíždí do školy na koloběžkách, které ale není možné nikde ve škole zaparkovat. Děti je tak
odkládají v průjezdu u vchodu do školy. Pro účely školy by bylo vhodné nabídnout bezpečné a kryté
stojany nejen pro koloběžky, ale i pro jízdní kola.

Obr 11: odkládání koloběžek u vchodu do školy
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9. INTENZITY DOPRAVY, NEHODOVOST
Ulice v okolí školy nejsou zahrnuty ve sledované síti intenzity dopravy, které zpracovává TSK. A to ani
ulice Hlubočepská. Hodinové intenzity v okolí školy v době dopravy dětí do/ze školy jsou však
zjišťované provedeným dopravním průzkumem a jsou uvedeny přímo v analytických přílohách ke
každému místu.
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.
Ulice Pod Žvahovem a předprostor školy:
V řešeném úseku ulice Pod Žvahovem je evidováno celkem 10 nehod. Došlo při nich pouze k jednomu
lehkému zranění – řidič motorového vozidla, který nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky. Je tu také
evidována jedna srážka s chodcem. Ta se stala zhruba na úrovni schodiště z ul. Malá Michnovka a
zavinil ji sám chodec.

obr 12 a 13: evidované nehody v ulici Pod Žvahovem a v předprostoru školy
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Křižovatka Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu:
V křižovatce a okolí pouze 2 nehody, obě srážky se zaparkovaným vozidlem.
Křižovatka Pod Žvahovem x Hlubočepská:
Celkem 4 nehody bez zranění, všechny zaviněné řidičem motorového vozidla (2x špatné vyhýbání, 1x
vjetí do protisměru a 1x nevěnování řízení vozidla).

obr 14 a 15: evidované nehody v křižovatce Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu a Pod Žvahovem x Hlubočepská

Ulice Hlubočepská – Raudnitzův dům:
Evidovány celkem 4 nehody, 1 z nich na přechodu pro chodce. Jde však pouze o lehkou boční srážku
mezi autobusem a nákl. automobilem bez účasti chodce. Všechny nehody bez zranění.
Křižovatka Pod Žvahovem x Na Žvahově:
V křižovatce nejsou evidovány žádné nehody. V okolních ulicích je několik nehod souvisejících
s parkováním a rezidentní zónou. Všechny v malé rychlosti a bez zranění.

obr 16 a 17: evidované nehody v okolí přechodu před Raudnitzovým
domem a na křižovatce Pod Žvahovem x Na Žvahově
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10.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

10.1

MÍSTO 1 – ULICE POD ŽVAHOVEM

Problémy:
Veřejné osvětlení překáží na již úzkém chodníku podél ulice Pod Žvahovem – skupinky dětí jsou tak
-

nuceny vstupovat do vozovky, aby se sloupům VO vyhnuly.
Vozidla parkující na chodníku znemožňují průchod chodcům – ti jsou tak nuceni jít přímo ve vozovce.
Řidiči chodce ve vozovce zpravidla nerespektují.
Stávající přechod před školou není využíván – chodci kvůli parkujícím vozidlům přechází už níže.

Navrhovaná opatření:












Změna dopravního režimu: v úseku Hlubočepská – Ke Hřbitovu a část ulice Pod Žvahovem až k nově
navrženému zpomalovacímu prahu zůstane v režimu obousměrné jednopruhové komunikace
s výhybnami, zbylý úsek až na hranici zástavby nad školou bude trvale jednosměrný. Alternativou je
zjezdosměrnění pouze v omezeném čase před začátkem školy ve dny školního vyučování (7:008:00).
Celkové zklidnění dopravy odpovídající provozu v zóně 30 – plošné zklidnění + liniové a bodové
zklidňující prvky, nejlépe v kombinaci horizontálního a vertikálního zklidnění (zúžení vs. Výšková
opatření).
Rozšíření chodníku a zúžení vozovky na minimum.
Úprava poloh stožárů veřejného osvětlení.
Zúžení na vjezdu v křižovatce Pod Žvahovem x Hlubočepská + doplnění zpomalovacího polštáře.
V úseku Hlubočepská – Ke Hřbitovu navržena jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami.
Tři široké zvýšené stavební prahy:
o Západní práh v lokálním zúžení tvoří současně bezbariérové opatření pro chodce.
o Středový práh tvoří vjezdovou bránu do zúženého úseku.
o Východní práh je s integrovaným přechodem pro chodce, který se posunuje na úroveň
schodiště z ul. Malá Michnovka
Optimalizace parkovacích míst – téměř všechny domu v řešeném úseku mají vlastní garáže, přesto
je parkování ve veřejném prostoru maximalizováno, nikoliv však na úkor bezpečnosti a zajištění
základní průchodnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 16 12 / 2020

Bezpečné cesty do školy 2020
ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obr 18-21: pohyb chodců ve vozovce kvůli zaparkovaným vozidlům na chodníku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Květoslav Syrový a Ing. Petr Kohout
- 17 12 / 2020

Bezpečné cesty do školy 2020
ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obr 22: míjení vozidel před školou

10.2

MÍSTO 2 – PŘEDPROSTOR ŠKOLY

Problémy:
Vjezd na parkoviště přímo před školou – rodiče se zde otáčí, současné zajíždění a vyjíždění do/z areálu.
Do areálu zajíždí v době těsně před vyučování i vozidla směřující do provozoven.
Vchod je s vjezdem situován chybně a nebezpečně.
Krátkodobá parkovací místa K+R jsou často zneužívána k dlouhodobému parkování (zejména studenti
-

konzervatoře).
Nad školou dochází často k částečnému parkování na chodníku (v tomto místě je dostatečně široký,
minimální riziko).
Nemožnost vzájemného vyhýbání protijedoucích vozidel funguje současně jako zklidnění.

Navrhovaná opatření:


Navrhovaná opatření jsou rozdělena do 2 fází:
o Nestavební – jedná se o opatření dopravně-organizačního charakteru, která lze poměrně
rychle zavést do provozu.
o Stavební – časově a finančně nákladnější opatření, lepší řešení všech problémů spojených
s absencí předprostoru školy – nejlépe s úplným vyloučením automobilové dopravy

Nestavební řešení:
 Zjednosměrnění provozu v ulici Pod Žvahovem a tím regulovat situace nebezpečných manévrů
zejména při míjení, současně se zamezí otáčení v několika místech v ulici.
 Pohyb vozidel na pozemku školy není v předškolní a odpolední době žádoucí, zejména v situaci, kdy
děti nemají samostatný chráněný vchod. Tento provoz je nezbytné dále eliminovat.
 Odpoledne se parkuje na místech před školou i přes zákaz – nezbytně projíždějící je třeba vpustit do
areálu, ostatní pak před školu nepouštět vůbec – parkování přímo před ZŠ je zbytné a lze ho zcela
zrušit.
Stavební řešení:
 Nový vchod do školy plně oddělený od vjezdu, současný vjezd zůstává zachovaný.
 Zrušení parkovací plochy přímo před školou a její nahrazení na nově vyznačená parkovací místa
v ulici.
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 Namísto parkovací plochy je předprostor školy řešen jako jednotná rozptylová plocha, jejíž součástí
bude koridor pro vjezd na pozemek.
 Nezbytné je vybavení prostoru před školou – doplnění zeleně a mobiliáře, kapacitních úložišť pro
jízdní kola a koloběžky a přemístění současných kontejnerů.

Obr 23: ranní provoz a manévrování před školou

Obr 24: vjezd do předprostoru školy
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Obr 25: dlouhodobé parkování na místech K+R

10.3

MÍSTO 3 – KŘIŽOVATKA HLUBOČEPSKÁ x POD ŽVAHOVEM

Problémy:
Přechod pro chodce lokalizovaný v oblouku a se zhoršenými rozhledovými poměry.
Problematické vyjíždění z vedlejší komunikace při rychlé jízdě vozidel na hlavní.
Křižovatka je rozlehlá z důvodu provozu autobusů. Oblouk s malým poloměrem přímo za výjezdem ze
-

zastávky.
Ulice Pod Žvahovem je velmi úzká a je zde nedostatek parkovacích míst. Současně však parkování
zužuje průjezdný profil natolik, že ve špičce dochází k problémům se vzájemným vyhýbáním vozidel.

Navrhovaná opatření:





Zkrácení přechodu pro chodce dle možnosti provozu autobusové dopravy (zkrácení o 0,75 m).
Přechod je ponecháván v současné poloze, je zde ale doplněno přisvícení.
Severní část přechodu pro chodce je řešena bezbariérově.
Doplnění vjezdového opatření do zóny 30 na začátek ulice Pod Žvahovem a zmenšení prostoru
vozovky se zajištěním vyhýbáním.
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Obr 26 a 27: přechod v křižovatce Hlubočepská x Pod Žvahovem

Obr 28: přechod je z jedné strany bariérový
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10.4

MÍSTO 4 – POD ŽVAHOVEM x KE HŘBITOVU

Problémy:
-

Zcela chybějící řešení pro chodce u křižovatky s ul. Ke Hřbitovu
Nejasné situace při vyhýbání – rozlišení prostoru pro vyhýbání a pro zastavení.
Vozidla parkují až v křižovatce v rozporu se zákonem – chodci tak musí procházet mezi nimi.
Západní nároží je zpravidla blokováno parkujícími vozidly – nemožnost přecházení v nejvhodnějším
místě.

Navrhovaná opatření:




Zmenšení prostoru vozovky a zajištění prostoru pro vyhýbání.
Rozšířená chodníková nároží, která zajišťují přecházení směrem ke škole.
Celkové rozšíření chodníku v ul Pod Žvahovem.

Obr 29: chodci jsou ve vozovce a po druhé straně ulice, nikoli po chodníku

Obr 30: pokud jsou děti po chodníku, musí se následně proplétat mezi zaparkovanými auty
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Obr 31: průchod je na konci chodníku blokován vozidlem

Obr 32: parkující vozidla zamezují chodcům průchod
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10.5

MÍSTO 5 – HLUBOČEPSKÁ – RAUDNITZŮV DŮM

Problémy:
-

-

Přecházení přes vedlejší výjezd na západní straně přechodu pro chodce.
Přecházení mimo přechod pro chodce.

Navrhovaná opatření:



Instalace měřícího zařízení a zvýraznění přechodu.
Výhledově lze řešit jako přechod pro chodce na zvýšené prahu širokém, který bude současně řešit
zklidnění rychlé jízdy automobilového provozu

Obr 33 a 34: přechod pro chodce před Raudnitzovým domem
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10.6

MÍSTO 6 – POD ŽVAHOVEM x NA ŽVAHOVĚ

Problémy:
-

-

V místě jsou obecně nízké intenzity jak vozidel, tak chodců, avšak v době před začátkem školního
vyučování (7:30-7:55) se zpravidla potkávají chodci s vozidly přijíždějícími ke škole, a to právě v místě
těsně před začátkem zóny 30, kde skupiny chodců přecházejí ze severního chodníku od autobusové
zastávky na jižní chodník, který vede ke škole.
Velmi rozlehlá plocha křižovatky.
Parkování částečně na chodníku v rozporu se zákonem.
Absence řešení přecházení.

Navrhovaná opatření:





Rozšíření chodníkových nároží v křižovatce dle možností pohybu autobusů.
Úprava polohy autobusové zastávky a nástupní hrany.
Stavebně řešený vjezd/výjezd do/z obytné zóny oboustranným dusítkem s integrovaným místem
pro přecházení.
Vymezení „školní ulice“ ve dnech školního vyučování v době mezi 7:30 – 8:00. V této době je
navržen zákaz vjezdu všech motorových vozidel, mimo tuto dobu opět obousměrný provoz.

Obr 35: přecházení ulice Pod Žvahovem před ukončením chodníku na severní straně

Obr 36: přecházení v rámci rozhlehlé plochy křižovatky
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Obr 37: děti ulici přechází v různých místech

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).

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
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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 Pod Žvahovem:

1.
2.a
2.b
3.
4.

14.

místo
Pod Žvahovem – Hloubětínská (situace E1)
Pod Žvahovem – Ke Hřbitovu (situace E.2)
Pod Žvahovem (situace E.3+E.4+E.5)
Předprostor školy a ul. Pod Žvahovem - nestavební
úpravy (dopravně-organizačního charakter)
Předprostor školy – stavební úpravy
Na Žvahově x Pod Žvahovem
Hlubočepská – Raudnitzův dům _ nestavební opatření
Propočet celkem stavební i nestavební opatření
(bez DPH)

Priority
z hlediska
bezpečnosti
II.

odhad inv.
nákladů (mil.
Kč)
0,5
0,4
2,6

I.

0,1

IV.
III.
V.

2,0
0,4
0,3

6,3 mil. Kč

ZÁVĚRY

Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného stavu dopravy
v okolí ZŠ Pod Žvahovem. 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.
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Studie řeší v okolí školy sice 6 vybraných míst, která jsou z pohledu žáků ZŠ problémová. Úpravy v
komunikaci Pod Žvahovem však spolu natolik souvisí, že stavební úpravy jsou předkládány jako
soubor opatření, která mají adekvátní bezpečnostní efekt až v případě celkové realizace. Případnými
dalšími místy se je třeba zabývat samostatně, nejlépe podnětem ZŠ 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.

Předprostor školy – ve fázi 1 dopravně organizačním opatřením – situace D.2.1

II. Úpravy celé ulice Pod Žvahovem – situace D.1
III. Pod Žvahovem x Na Žvahově – situace D.3
IV. Předprostor školy – ve fázi 2 stavební úpravy – situace D.2.2
V. Hlubočepská – Raudnitzův dům
Nejpotřebnějším opatřením je organizace provozu před školou a v celé ul. Pod Žvahovem. Zvýšení
bezpečnosti lze dosáhnouti jen pomocí dopravně-organizačních opatření, které nejsou finančně ani
časově náročná. Zásadním prvkem je zavedení ŠKOLNÍ ULICE (sit E.4), což znamená zákaz vjezdu
motorových vozidel v době 7:30 až 8:00 a to od střední části ul. Pod Žvahovem a ul. na Žvahově. Toto
opatření lůze zrealizovat i bez stavebních úprav a bude znamenat volný prostor bez vozidel v okolí ZŠ.

Souběžně s těmito organizačními opatřeními je možno začít přípravy na náročnějších stavebních
úpravách předprostoru školy.
Velmi důležitá jsou také opatření v celé délce ulice Pod Žvahovem. Jedná se však rozsáhlejší úpravy,
které je potřeba řešit v kontextu celé ulice (přeložka sloupů VO souvisí s rozšířením chodníku, to zase
se stavebními prahy atd.).
Nezávisle na úpravách ulice je možné realizovat úpravy na křižovatce Na Žvahově x Pod Žvahovem.
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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 POD ŽVAHOVEM
Hlavní výsledky dotazníkového šetření:







Vyplněno 73 dotazníků = 49 % dětí
ZŠ jen s prvním stupněm, lokální charakter – 2/3 dětí bydlí do 1 km od školy
32 % dětí chodí pěšky, 29 % na koloběžce/skateboardu
Jen 14 % dětí dojíždí autem
Děti hodně chodí do školy samy, bez rodičů, případně ve skupinách dětí, komunitní
charakter, rodiče se domlouvají

M. Dont (zástupce sdružení rodičů) prezentoval identifikovaná nebezpečná místa – podrobně viz
prezentace

1. nevhodně umístěné sloupy VO na úzkém chodníku v ul. Pod Žvahovem
2. parkoviště před školou
a. nebezpečné chování rodičů při vykládání dětí (49 % dětí považuje ranní provoz před
školou za nepříjemný)
b. vyhrazená místa K+R často zabírají vozidla, která zde parkují delší dobu
3. ulice Pod Žahovem (pod školou)
a. parkující auta zabírají úzký chodník
b. ulice neslouží jako náves, nejsou zde další důležité cíle občanské vybavenosti
4. přechod přes ulici Hlubočepská u nádraží Hlubočepy
a. dlouhý nepřehledný přechod v zatáčce
b. nebezpečné odbočování dětí na koloběžkách
5. Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu
a. chybí místo pro bezpečné překonáni vozovky, auta najíždí do křižovatky, úzké
nenavazující chodníky
6. ul. Pod Žvahovem (nad školou)
a. není jasné vymezení místa vhodného pro přecházení
b. režim zóna 30, ale komunikace stavebně neodpovídá
7. Úzký chodník podél ul. Pod Žvahovem v celé délce
8. Ul. Malá Michnovka - bezdomovci a nepořádek, chybí osvětlení, neudržovaná zeleň
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9. Přechod Hlubočepská u Raudnicova domu
10. Křižovatka Pod Žvahovem x V násypu
11. potenciál omezit dovážení autem po zavedení lepšího spojení školní autobusovou linkou
předjednáno s DP, je potřeba zřídit v areálu školy vyasfaltované místo pro otočení
autobusu
Závěr:






dopravní studie se bude zabývat všemi zmíněnými místy
spojení míst 1,3,5 a 6 – ul. Pod Žvahovem
koordinace s probíhajícími akcemi v ul. Hlubočepská
prověření možnosti dočasného vyznačení místa určeného k přecházení v ul. Pod Žvahovem
(místo č. 6), zahájení kroků potřebných k realizaci ještě před odevzdáním studie
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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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objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

1. ul. Pod Žvahovem

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

2. předprostor školy

Ing. Květoslav Syrový

3. Hlubočepská x Pod Žvahovem

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

4. Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu
5. Hlubočepská, Raudnitzův dům
6. Pod Žvahovem x Na Žvahově

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.
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špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)

·
·
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evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy

veřejné osvětlení překáží v chodníku podél ulice Pod Žvahovem
vozidla parkují na chodníku po celý den = chodci se vyhýbají, musí
pokračovat vozovkou
až na výjimky má každý dům k dispozici vlastní garáž
řidiči chodce ve vozovce zpravidla nerespektují, aniž když je
evidentní, že kvůli zaparkovaným vozidlům na chodníku musí jít
chodci po vozovce

evidovaná nehoda s účastí cyklisty

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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.

záměr:

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

v lokalitě pouze 5 nehod, z toho 1x s chodcem (bez zranění) a 4x
nehoda spojená s parkováním a míjením
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objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy

rodiče se otáčení přímo ve vjezdu (vysoké riziko)
do areálu zajíždí i v době těsně před vyučováním jiná vozidla,
zejména do provozoven (střední riziko)
vchod je s vjezdem situován chybně a nebezpečně (střední riziko)
na krátkodobých místech K+R parkují celý den zejména studenti
konzervatoře
zejména rodiče parkují zčásti na chodníku nad školou (nižší riziko)
nemožnost vzájemného vyhýbání protijedoucích vozidel funguje
současně jako zklidnění
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zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
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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

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

pouze drobné nehody s jinými vozidly a překážkami
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intenzity chodců (špičková hodina ráno / odpol. po vyučování)
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intenzity vozidel (špičková hodina ráno / odpoledne po vyučování)
špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
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:
· přechod v oblouku a přecházení z jižního nároží je se zhoršenými podmínkmai pro rozhledy
na obě straně hlavní komunikace Hlubočepská
· v případě rychlější jízdy vozidel po hlavní komunikaci se špatně vyjíždí z vedlejší (poloha
vozidla apod.)
· v křižovacte nutné rozšíření pro provoz autobusů - tím se zdá být křižovatka pro běžný provoz
předimenzovaná, avšak je zde poteřba provozu autobusů PID
· ul. Pod Žvahovem je velmi úzká a je zde nedostatek parkování, současně však parkování
zužuje průjezdný profil natolik že ve špičce dochází k problémům se vzájemným vyhýbáním
vozidel

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
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DOPRAVNÍ STUDIE

·

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

příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 3
Hlubočepská x Pod Žvahovem

· lokaita je nehodová minimálně, pouze 4 nehody za skoro 14 let v důsledku vyhýbání a nedostatečných dodržení
odstupů či srážky, vše bez účasti chodců i cyklsitů přímo v křižovatce a bezprostředně vedle
· cyklista u zastávky MHD: srážka s pevnou překážkou s lehkým zraněním
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špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce

·

evidovaná nehoda s účastí cyklisty
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chybí řešení pro chodce
nejasná situace při vyhýbání: kde je prostor pro zastavení a
vyhnutí se protijedoucímu
překáží parkující vozidla až do křižovatky, všechna vozidla parkují
v rozpiru se zákonem (buď neponechávají 3 m pro jeden směr,
anebo parkují v křižovatce)
západní nároží je zpravidla zablokováno vozidlem, takže nelze
bezpečně v podstatě ani fyzicky vstoupit do vozovky, natož
přecházet

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

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

DOPRAVNÍ STUDIE

2 nehody pouze v kontextu parkování
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 4
Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu

formát:
měřítko:

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.4

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

ANALÝZA - MÍSTO 5
Hlubočepská, Raudnitzův dům
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CHODCI SMĚR OD ZŠ:
0 / 5 dětí
3 / 3 dospělých

1 / 0 řidičů dalo přednost
2 / 1 řidičů nedalo přednost

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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)

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

přecházení přes vedlejší výjezd na západní straně přechodu pro
chodce

:

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

evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
evidovaná nehoda s účastí cyklisty

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

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

4 nehody s dalšími motorovými vozidly - nesprávná jízda

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

ANALÝZY - MÍSTO 5
Hlubočepská, Raudnitzův dům

formát:
měřítko:

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.5

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

ANALÝZY ~ MÍSTO 6
Pod Žvahovem x Na Žvahově

29 (4)
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1 dospělých
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CHODCI PO CHODNÍKU:
2 dětí
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CHODCI NA CHODNÍKU
16 dětí
20 dospělých

CHODCI V KŘIŽOVATCE
1 dětí
6 dospělých
kolizní místo / úsek
mezi vozidly a chodci
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy

v místě jsou obecně nízké intenzity jak vozidle tak chodců, avšak v předškolní době 7:30 - 7:55 (dopravní špička) se zpravidla
potkávají chodci s vozidly přijíždějícím ke škole a to právě v místě těsně pod začátkem zóny 30, kde skupiny chodců přecházejí ze
severního chodníku, resp. od autobusové zastávky na jižní chodník ul. Pod Žvahovem, který vede přímo ke škole
zastávka BUS je přímo v křižovatce, rozlehlá plocha
parkování zčásti na chodnících a v rozporu se zákonem
absence řešeného přecházení

:

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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.

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

záměr:

pouze 3 drobné nehody při parkování, otáčení a couvání mimo křižovatku

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE

POZNÁMKA K DOPRAVNÍMU PRŮZKUMU:

příloha:

Ráno byla sledová sousední křižovatka Pod Žvahovme V Násypu, protože v podkladech od ZŠ byla loklaita pojmenována chybně,
odpoledne již byla sledována správná lokalita, avšak nebyl zachycen problém s přecházením vs. vozidla statisticky, pouze viz
fotogalerie a slovní hodnocení výše.

formát:
měřítko:

ANALÝZY - MÍSTO 6
Pod Žvahovem x Na Žvahově

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
C.6

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

POD ŽVAHOVEM - ZÁPADNÍ ÚSEK
Pod Žvahovem

ZAMEZENÍ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU POMOCÍ SLOUPKŮ
(ZACHOVÁNÍ PRŮCHOZÍHO PROFILU CHODNÍKU)
ZÁPADNÍ STAVEBNÍ PRÁH - ZAJIŠTĚNÍ
BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO CHODCE A ZKLIDNĚNÍ
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU A ZAMEZENÍ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
(1. KAMPAŇ / 2. SLOUPKY V PŘÍPADĚ, ŽE VYBRANÍ
REZIDENTI BUDOU NADÁLE IGNOROVAT ZÁKAZ STÁNÍ NA
CHODNÍKU)
PŘELOŽENÍ STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
STAVEBNÍ PRÁH - BRÁNA A ZKLIDNĚNÍ PŘE ZÚŽENÝM MÍSTEM
PŘELOŽENÍ STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (NOVĚ = UŽŠÍ
STOŽÁRY A MOŽNÉ DROBNĚ UPRAVIT POLOHU + SVÍTIDLA)

DNY ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ
7:30 - 8:00

ROZŠÍŘENÍ NÁROŽÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘECHÁZENÍ

ZÓ

30

STAVEBNÍ PRÁH S INTEGROVANÝM PŘECHODEM PRO
CHODCE (ALTERNATIVNĚ MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ)
ÚPRAVA POLOHY SOUČ. PŘECHODU A PARKOVÁNÍ
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TVAR NÁROŽÍ SE BUDE ODVÍJET DLE KOORDINACE
NOVÉ ZÁSTAVBY V NÁROŽÍ A V KONTEXTU VJEZDU

PROSTOR PRO VYHÝBÁNÍ DVOU VOZIDEL
8a

JEDNOPRUHOVÁ OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE
OPATŘENÍ NA VJEZDU
- FORMOU ZÚŽENÍ + STAVEBNÍ POLŠTÁŘ
- PROSTOR PRO VYHÝBÁNÍ

V CELÉ OBLASTI NUTNO KOORDINOVAT VYMEZENÍ
PARKOVÁNÍ (VDZ) V KONTEXTU ZAVEDENÍ ZÓN
PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS)

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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

DOPRAVNÍ REŽIM
· úsek Hlubočepská - Ke Hřbitovu a část Pod Žvahovem až ke střednímu prahu jako obousměrná s výhybnami, dále ke škole jako trvale
jednosměrná a to až do úseku nad školu k začátku zástavby
· alternativně jednosměrné pouze v době 7:00 - 8:00 ve dny školního vyučování

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

PARKOVÁNÍ
· vlastní garáže nemají domy jen vyjíměčně, přesto je parkování ve veřejném prostoru maximalizováno, nikoliv však na úkor bezpečnosti a
zajištění základní průchodnosti

nová vozovka (asfalt)
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI
· vhodně řešená zklidněná zóna 30 obsahuje nejen formální prvky, ale i vedle plošného zklidnění i prvky liniové a bodové, nejlépe v
kombinaci horizontálního a vertikálního zklidnění (šířky profilů, zúžení vs. výšková opatření)
· liniové opatření: navrhuje se rozšířit chodník a zúžit vozovku na minimum, úprava poloh stožárů VO
· bodová opatření:
- zúžení na vjezdu v křižovatce Pod Žvahovem x Hlubočepská
- dopravní polštář na vjezdu z ul. Hlubočepská bez zásahů do odvodnění
- jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami v úseku Hlubočepská - Ke Hřbitovu
- tři zvýšené stavební prahy široké, západní práh tvoří současně bezbariérové opatření pro chodce v lokálním zúžení, střední práh tvoří
vjezdovou bránu do zúženého úseku, východní práh je s integrovaným přechodem, který se posunuje (alternativně jako místo pro
přecházení)

nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy

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.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY
Celková situace ul. Pod Žvahovem

formát:

A3

datum:

1 : 1000

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
D.1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

POD ŽVAHOVEM - STŘEDNÍ ÚSEK
Předprostor školy

SOUČASNÉ K+R POUŽÍVAJÍ STUDENTI
KONZERVATOŘE CELODENNĚ

MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM
ZŠ POD ŽVAHOVEM

PARKOVÁNÍ ZČÁSTI NA CHODNÍKU LZE PŘI
JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU TOLEROVAT, RESP.
STAVEBNĚ ČI I DOPRAVNÍM ZNAČENÍM PŘIZNAT,
NEBOŤ CHODNÍK JE ŠIROKÝ

DNY ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ
7:30 - 8:00
12:00 - 15:00

PROBLEMATICKÝ JE VJEZD DO AREÁLU V DOBĚ 7:30 - 8:00 A V
DOBĚ ODCHODU ZE ŠKOLY 12:00 - 15:00
NEJLÉPE ZRUŠIT VEŠKERÉ JINÉ PROVOZOVNY V AREÁLU ŠKOLY,
RESP. BEZ MOŽNOSTI VJEZDU, ABY BYL ELIMINOVÁN KONTAKT
DĚTÍ S VOZIDLY PŘÍMO VE VJEZDU / PŘED VCHODEM

E13
E13
B11

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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 / pojížděné plochy (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

Úpravy před školou je třeba řešit spíše z dopravně-organizačního
hlediska:
1. zjednosměrnit provoz v ulici Pod Žvahovem a tím regulovat situace
nebezpečných manévrů zejména při míjení, současně se zamezí
otáčení v několika místech v ulici
2. vjezd na pozemek školy není v době předškolní a posléze i
odpoledne žádoucí, zejména v situaci, kdy děti vchází přímo do
prostor uvjezdu a nemají samostatný chráněný vchod. Tento
provoz je nezbytné dále eliminovat (nejen kužely hlídanými
školníkem, přestože se jedná o velmi účelné a funkční řešení s
osoním dohledem)
3. odpoledne se parkuje na místech před ZŠ i přes zákaz, tj. bez
povolení. Nezbytně přijíždějící je třeba do areálu vpustit, anebo d
oprostoru před školu vůbec nepouštět. PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED
ZŠ JE ZBYTNÉ A LZE HO ZRUŠIT!

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

B11

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

DNY ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ
7:30 - 8:00
12:00 - 15:00

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

E13

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM
ZŠ POD ŽVAHOVEM

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

E13

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

NÁVRHY
Předprostor školy - FÁZE 1, NESTAVEBNÍ

formát:
měřítko:

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

18 / 02 / 2021
D.2.1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH ~ LOKALITA 2
Předprostor školy - FÁZE 2

MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM
ZŠ POD ŽVAHOVEM
SOUČASNÉ K+R POUŽÍVAJÍ STUDENTI
KONZERVATOŘE CELODENNĚ

E13

B11

PARKOVÁNÍ ZČÁSTI NA CHODNÍKU LZE PŘI
JEDNOSMĚRNÉM PROVOZU TOLEROVAT, RESP.
STAVEBNĚ ČI I DOPRAVNÍM ZNAČENÍM PŘIZNAT,
NEBOŤ CHODNÍK JE ŠIROKÝ, TÉŽ VOZOVKA
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PONECHÁNÍ VJEZDU, V MAXIMÁLNĚ MOŽNÉM OMEZENÉM REŽIMU
NOVÝ VCHOD PLNĚ ODDĚLENÝ OD VJEZDU
PLNOHODNOTNÁ ROZPTYLOVÁ PLOCHA PŘED ŠKOLOU S PRVKY
UMOŽŇUJÍCÍ KOMFORTNÍ A ATRAKTIVNÍ ČEKÁNÍ NA DĚTI (SEZENÍ
PR ORODIČE, POHOTOVOSTNÍ CYKLOSTOJANY PRO RODIČE MIMO
AREÁL ŠKIOLY)
POVRCH A CELÝ PROSTOR NECHAT ZTVÁRNIT ARCHITEKTEM /
UMĚLCEM ("ZDE POUZE SCHEMATICKY, PRINCIPIÁLNĚ)
PROSTOR U FASÁDY VEMYZENÝ PLNĚ JEN PR OODKLÁDÁNÍ KOL A
KOLOBĚŽEK, FUNKČNÍ ŘEŠENÍM JE JEDINĚ UZAVIRATELNÝ
PŘÍSTŘEŠEK S KLECÍ, PAK MŮŽE BÝT PŘÍSTUPNÝ I PŘÍMO Z
PROSTORU, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ AREÁLU ŠKOLY

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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

· nový vchod mimo místo vjezdu, vjezd se zachovává současný
· zrušení parkování a úprava dopravního režimu na ulici (nabídka
·

nová vozovka (asfalt)

·

nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)

·

nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

·

parkování)
celý předprostor řešen jednotně jako rozptylová hravá plocha, jejíž
součástí je koridor pro vjezd na pozemek
nezbytné je vybavení prostoru před školou (sezení, strom, nekryté
cyklostojany, odpadkový koš, ...)
velkokapacitní uložiště kol a koloběžek těsně u vchodu,
uzamykatelný prostor (klec atp.)
najít novou polohu kontejnerů

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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.

záměr:

travnatá plocha

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

DOPRAVNÍ STUDIE

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

příloha:

formát:
měřítko:

NÁVRHY - LOKALITA 2
Předprostor školy - FÁZE 2, stavební

A3

datum:

1 : 500

číslo přílohy:

15 / 10 / 2020
D.2.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

POD ŽVAHOVEM - VÝCHODNÍ ČÁST
Na Žvahově x Pod Žvahovem
:

· zklidnění provozu v křižovatce
· úprava polohy autobusové zastávky a nástupní hrany
· stavebně řešený vjezd / výjezd do / z obytné zóny
oboustranným "dusítkem" s integrovaným místem pro
přecházení
· vymezení "školní ulice" ve dnech školního vyučování
pouze v době mezi 7:30 - 8:00 (zákaz vjezdu všech
motorových vozidel), mimo tuto dobu jinak opět
obousměrný provoz

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

IZ

8a

UPRAVENÁ POLOHA SOUČASNÉ HRANY
PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU AUTOBUSŮ

NA
ZÓ

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

30

ZVĚTŠENÁ CHODNÍKOVÁ NÁROŽÍ

O
NÍH
KOL VÁNÍ
Š
DNY UČO 8:00
VY 30 7:

nová vozovka (asfalt)
nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)

"OBOUSTRANNÉ DUSÍTKO" NA VJEZDU DO
ZÓNY 30

nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

ČASOVĚ UMEZENÝ ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL
"ŠKOLNÍ ULICE"

travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
rozhledy / rozhledové trojúhelníky

MO Á
MI AČEN
A
ZN
VY MÍST

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

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/29/03/004274/2020

30

Ó
Z

A
N

B1

1
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1
E

O Á
MIM AČEN
A
ZN
VY MÍST

UPRAVENÁ POLOHA NÁSTUPNÍ HRANY
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY (DL. 13 m)

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.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
příloha:

formát:
měřítko:

NÁVRHY
Na Žvahově x Pod Žvahovem

A3

datum:

1 : 500 / 250

číslo přílohy:

18 / 02 / 2021
D.3

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH - SITUACE 1
Hlubočepská x Pod Žvahovem
PROSTOR PRO MÍJENÍ VDOU PROTIJEDOUCÍCH
VOZIDEL

:

· zmenšení prostoru vozovky a zajištění vyhýbání na
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

začátk ul. Pod Žvahovem
· zkrácení přechodu pro chodce o 0,75 m
· přisvícení spoučasného přechodu pro chodce, který je
ponecháván v původní poloze
· bezbariérové řešení severní části přechodu pro chodce
· vjezdové dopravně-zklidňující opatření do zóny 30

JEDNOPRUHOVÝ OBOUSMĚRNÝ PROVOZ JE
PONECHÁN JAKO DE-FACTO FUNGUJE V SOUČASNÉM
STAVU

LEGENDA
PROSTOR UMOŽŇUJÍCÍ PŘECHÁZENÍ NA STATEK A DO
ULIČKY SMĚREM K AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE SMĚR Z
CENTRA

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

DOPRAVNÍ POLŠTÁŘ BEZ NUTNOSTI ŘEŠIT
ODVODNĚNÍ - NOVÁ HRANICE ZÓNY 30

nová vozovka (asfalt)

ZÓ

ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU PRO VYHÝBÁNÍ

nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)
nový chodník / chodníkový přejezd

NA

DROBNÁ ÚPRAVA POLOHY STŘEDNÍ DĚLICÍ ČÁRY

30

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

M
VYZ IMO
NAČ
MÍS ENÁ
TA

IZ

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

8a

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/29/03/004274/2020

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.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE
PONECHÁNÍ PŘECHODU V SOUČASNÉ POLOZE,
POUZE ZKRÁCENÍ A DOVYBAVENÍ SEVERNÍ HRANY
DOPLNĚNÍ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

příloha:

NÁVRHY - PODROBNÁ SITUACE
Hlubočepská x Pod Žvahovem

formát:

A3

datum:

1 : 250

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
E.1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH - SITUACE 2
Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu
:

· zmenšení prostoru vozovky a zajištění vyhýbání
· rozšířené nároží a zajištění přecházení na chodník směr
ZŠ
· rozšíření chodníku dále směrem do ul. Pod Žvahovem

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 / pojížděné plochy (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

DOPRAVNÍ ZRCADLO PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ
ROZHLEDŮ V KŘIŽOVATCE
ROZŠÍŘENÉ NÁROŽÍ - DNES ABSENCE NÁVAZNOSTI NA
CHODNÍK DO ULICE POD ŽVAHOVEM

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NUTNO KOORDINOVAT S
NOVOU ZÁSTVBOU NA PARC Č. 1

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
PROSTOR PRO MÍJENÍ VDOU PROTIJEDOUCÍCH
VOZIDEL

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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

VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

DOPRAVNÍ STUDIE

JEDNOPRUHOVÝ OBOUSMĚRNÝ PROVOZ JE
PONECHÁN JAKO DE-FACTO FUNGUJE V SOUČASNÉM
STAVU

příloha:

NÁVRHY - PODROBNÁ SITUACE
Pod Žvahovem x Ke Hřbitovu

formát:

A3

datum:

1 : 250

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
E.2

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH - SITUACE 3
Pod Žvahovem - západ

VJEZD JAKO MOŽNÉ MÍSTO PRO VYHÝBÁNÍ

SLOUPKY ZAMEZUJÍCÍ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
1x PARKOVACÍ STÁNÍ
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (UŽŠÍ STOŽÁRY /
NOVÁ SVÍTIDLA)

ZVÝŠENÝ PRÁH STAVEBNÍ ŠIROKÝ S PÁSEM PRO
NEVIDOMÉ PODÉL FASÁDY BUDOVY

VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (UŽŠÍ STOŽÁRY /
NOVÁ SVÍTIDLA)
SLOUPKY ZAMEZUJÍCÍ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU

DOPRAVNÍ ZRCADLO PRO ÚČELY ZAJIŠTĚNÍ
ROZHLEDŮ V KŘIŽOVATCE
ROZŠÍŘENÉ NÁROŽÍ - DNES ABSENCE NÁVAZNOSTI NA
CHODNÍK DO ULICE POD ŽVAHOVEM

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NUTNO KOORDINOVAT S
NOVOU ZÁSTVBOU NA PARC Č. 1

PROSTOR PRO MÍJENÍ VDOU PROTIJEDOUCÍCH
VOZIDEL

ÉHO OSVĚTLENÍ

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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 / pojížděné plochy (dlažba)

· zákaz stání mimo vemezené (vyznačené či stavebně řešené) plochy v zóně 30
· ve zúženém profilu rozměrnější vozidla vjíždí na hranu vozovky již nyní, chodci prochází vozovkou, chodníček
spíše zužuje profil a vytváří bariéru, než aby zajišťoval bezpečný provoz chodců - jedná se o bariérové řešení,
nově se řeší celá plocha vč. chodníku jako jedna zvýšená sdílená plocha v kostce 10 / 10 vč. prostoru podél
fasády budovy, pouze pás š. 0,75 je vymezen pro nevidomé,
· přeložka veřejného osvětlení v celé části ulice
· protiparkovací sloupky podé chodníku
· v garážích a na ulici dostatečná kapacita parkování

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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

nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

travnatá plocha

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

DOPRAVNÍ STUDIE

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

příloha:

NÁVRHY - PODROBNÁ SITUACE
ul. Pod Žvahovem

formát:

A3

datum:

1 : 250

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
E.3

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH - SITUACE 4
Pod Žvahovem
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (UŽŠÍ STOŽÁRY /
NOVÁ SVÍTIDLA)

TOŽÁRY /

ÚPRAVA POLOHY ZDVOJENÉ ULIČNÍ VPUSTI

ODNÍKU

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU AŽ O 1,1 m

SLOUPKY ZAMEZUJÍCÍ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
PŘESUN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA PROTĚJŠÍ
STRANU

ZVÝŠENÝ PRÁH STAVEBNÍ ŠIROKÝ UMOŽŇUJÍCÍ
JEDNAK PŘECHÁZENÍ A JEDNAK ZKLIDŇUJÍCÍ PROVOZ
V ULICI

DNY ŠKOLNÍHO
VYUČOVÁNÍ
7:30 - 8:00

B11

E13

PROSTOR UMOŽŇUJÍCÍ PŘECHÁZENÍ

ČASOVĚ UMEZENÝ ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL
"ŠKOLNÍ ULICE"
mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

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

· zákaz stání mimo vemezené plochy (vyznačené či stavebně řešené) v zóně 30
· v garážích a na ulici dostatečná kapacita parkování
· přeložka veřejného osvětlení v celé části ulice - uvolnění průchozího prostoru
· rozšíření chodníku
· protiparkovací sloupky podél chodníku v místech parkování

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

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

nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

travnatá plocha

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

DOPRAVNÍ STUDIE

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

příloha:

NÁVRHY - PODROBNÁ SITUACE
ul. Pod Žvahovem

formát:

A3

datum:

1 : 250

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
E.4

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Pod Žvahovem

NÁVRH - SITUACE 5
Pod Žvahovem
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (UŽŠÍ STOŽÁRY /
NOVÁ SVÍTIDLA)

ZRUŠENÍ PARKOVÁNÍ A PŘESUN DO MÍSTA
SOUČASNÉHO PŘECHODU

PŘÍČNÝ PRÁH STAVEBNÍ ŠIROKÝ S INTEGROVANÝM
PŘECHODEM PR OCHODCE - ALTERNATIVNĚ JEN S
MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ
JEDNÁ SE O LEPŠÍ POLOHU VŮČI SCHODIŠTI K
HLUBOČEPSKÉ, MEZI ZAHRADY A SOUČASNĚ ZDE
BYLO SLEDOVÁNO ČASTĚJŠÍ PŘECHÁZENÍ NEŽ NA
MÍSTĚ SOUČ. PŘECHODU

VOLNÝ PROSTOR PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDU Z GARÁŽÍ
PONECHÁNÍ ODVODNĚNÍ - PODÉLNÝ SKLON JE VELKÝ
NATOLIK, ŽE I PŘES RAMPY PRAHU ODVODNĚNÍ
FUNGUJE DÁLE DO ULICE VE SMĚRU SPÁDU,
TJ. VÝSLEDNÝ SKLON HORNÍ NÁJEZDOVÉ RAMPY
STÁLE SMĚŘUJE VE SMĚRU SPÁDU KOMUNIKACE A
PROTO NENÍ TŘEBA PŘEKLÁDAT ULIČNÍ VPUST

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

:

LEGENDA
současná hrana
současné značení
nový obrubník / hrana

· zákaz stání mimo vemezené plochy (vyznačené či stavebně řešené) v zóně 30
· v garážích a na ulici dostatečná kapacita parkování

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

· přeložka veřejného osvětlení v celé části ulice - uvolnění průchozího prostoru
· přesun přechodu pro chodce do nové polohy a umístění na stavební práh široký

nová vozovka (asfalt)

objednatel studie: Magistrát hlavního města Prahy
Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/03/004274/2020

zhotovitel studie: Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
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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

nová vozovka / pojížděné plochy (dlažba)
nový chodník / chodníkový přejezd
nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

záměr:

travnatá plocha

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ POD ŽVAHOVEM, PRAHA 5

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

DOPRAVNÍ STUDIE

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

příloha:

NÁVRHY - PODROBNÁ SITUACE
ul. Pod Žvahovem

formát:

A3

datum:

1 : 250

číslo přílohy:

měřítko:

18 / 02 / 2021
E.5

