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Obr. 1: okolí ZŠ v rámci území k.ú. Hostivař, Praha 15
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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



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

3. JEDNÁNÍ / ČASOVÝ HARMONOGRAM
Během prací na dopravní studii proběhla následující jednání:
1. schůzka

14. 4. 2016 - úvodní setkání

2. schůzka:

9. 6. 2016 - seznámení s výsledky dotazníkové šetření, upřesnění
postupu prací a předání podkladů projektantovi

3. schůzka

14. 11. 2016 - projednání návrhů (koncept dopravní studie)

Dne 27. 9. 2016 proběhl dopravní průzkum, kterého se zúčastnila jedna třída ZŠ Hostivař
ráno a jedna odpoledne. V rámci průzkumu byly sledovány jak intenzity jednotlivých druhů
dopravy, tak i chování jednotlivých účastníků (parkování, nedání přednosti, nevhodné
přecházení apod.). Výsledky byly použity jako objektivní upřesnění subjektivních analýz od
žáků a rodičů při ZŠ, a dále při projednávání a jako odůvodnění pro návrhy.
4. schůzka, předání studie: 29. 11. 2016
Zápisy z jednotlivých jednání jsou přiloženy na konci textové části této studie.
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4. ÚVOD
Cílem projektu Bezpečných cest do škol je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách
do školy: podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, dále
zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v provozu a informovat je o mobilitě s důrazem
na trvalou udržitelnost. Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností,
které byly získány na zhruba čtyřiceti 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. Výsledky mapování lze rovněž využít při
zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a
bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy.

Obr. 2: Prezentace výsledků školního mapování (2. setkání pracovní skupiny)

-5-

Ing. Květoslav Syrový
11 / 2016

Bezpečné cesty do školy 2016
ZŠ Hostivař, Praha 15

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, časové, technické, dopravní a finanční) a pro tato místa pak navrhnout
odpovídající opatření nebo jejich kombinaci.
Dopravní studie představuje ideový záměr s analýzou dopravní situace a řeší je
v grafické rovině, což pak dále poslouží jako odborný podklad pro další jednání a
pro zpracování podrobné projektové dokumentace pro stavební či i územní řízení.
Studie je otevřený dokument tzn., že jeho obsah není dogmatický. Všechny návrhy jsou
především reakcí na stav v době zpracování (podzim 2016), 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.

Obr. 3: Cesta ze školy ulicí Kozinova

Dopravní studii škola předá zástupcům MČ, svému zřizovateli, která pak na základě odp.
vlastnictví a správy provede odpovídající opatření buď sama, anebo ve spolupráci s MHMP
(odbor Rozvoje a financování dopravy), potažmo přímo ve spolupráci s TSK, jako jeho
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příspěvkovou organizací. Souhrnem: dopravní studie je předána prostřednictvím MČ
směrem k MHMP, potažmo TSK a ta dle doporučení MHMP RFD zahájí prioritní záměry
k podrobné přípravě.

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 2015/2016. Aktuálně má ZŠ 592 dětí, respondentů bylo 482.
Zmíněno bylo 39 nebezpečných či kritických míst, z toho 13 míst umínilo více než 25 žáků.

Tab 1: Výsledné pořadí nebezpečných / kritických míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku dle četnosti,
OD DĚTÍ.

Tab 2: Výsledné pořadí nebezpečných míst v blízkém okolí ZŠ z dotazníku dle četnosti, OD RODIČŮ.
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Tab 3: výsledky dotazníkového průzkumu

Obr. 4: Přehledná mapka s řešenými místy v rámci této dopravní studie
VÝSLEDNÝ SEZNAM ŘEŠENÝCH MÍST V RÁMCI DOPRAVNÍ STUDIE
MÍSTO 1 - ULICE DOUPOVSKÁ
MÍSTO 2 – PROSTOR PŘED ZŠ, UL. KOZINOVA
MÍSTO 3 – KŘIŽOVATKA ŠVEHLOVA x PRAŽSKÁ
MÍSTO 4 – UL. PRAŽSKÁ
MÍSTO 5 – CESTA K OC HOSTIVAŘ
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7. DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V rámci upřesnění subjektivních hodnocení od dětí i rodičů byl zpracován monitoring dopravy
v pěti nejvíce zmiňovaných nebezpečných místech tak, aby byla k dispozici objektivní data,
kterými nedisponují statistiky MČ ani MHMP a jejich servisních organizací. 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)
 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 (13:30 – 15:00). Odpolední data jsou přepočtena z 1,5
hod. sledování na průměrnou hodinovou hodnot.

Obr. 5: výřez z analytické situace (příloha C.2)
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Obr 6,7: Žáci ZŠ Hostivař při dopravním průzkumu pěti rizikových míst (dne 27. 9. 2016)
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8. ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
8.1. Obecně
Dopravní infrastruktura oblasti mez starou a novou Hostivaří (sídliště Košík) pochází
z různých období. Původní Hostivař zde reprezentuje několik statků, které se dnes nachází
podél ul. Pražská a na ně navazuje blízké okolí ZŠ, ul. Selská, Kozinova, Přibíkova atd. vč.
kostela s farou a náměstíčkem). Některé úzké profily či vznikající křižovatky původních ulic
lze stěží řešit normovými požadavky, což se ukázalo především v prostoru před ZŠ jako
konfliktní místo co do kompromisního řešení ve smyslu: historický význam a uspořádání vs.
novodobé požadavky na obsluhu jak IAD, tak rozměrnými vozidly.
Sídliště Košík je již v normových parametrech sedmdesátých let 20. století, takže v některých
ohledech předimenzované a v některých nedostačující (absence pěších vazeb, chodníků).
Postupné doplňování infrastruktury a opatření s sebou mnohdy nese prvky nedostatků, které
se s postupnými a kusými zásahy někdy umocňují (z hlediska urbanismu nevhodně umístěný
přechod, potvrzený rekonstrukcí povrchů ul. Doupovská apod.). Úzké uličky v původní
Hostivaři jsou v některých případech citlivě zrekonstruovány, avšak navazují na plochy
v okolí nové zástavby tak, že vznikají plochy, na kterých lze ve špičce sledovat až absurdní
dopravní situace.

Obr. 8: Návaznost ploch v okolí původní a nové zástavby (Přibíkova vs. ZŠ v ul. Kozinova)
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8.2 Automobilová doprava
Z hlediska automobilové dopravy je problémem ul. Pražská, která tvoří v širším území
zkratku mezi Jižní městem, a ul. Průmyslovou (Štěrboholy) a pro část dopravy tak tvoří
v podstatě alternativu k Jižní spojce mezi 5. května a MUK Štěrboholy.
V ranní špičce ul. Pražská projíždí až 1000 všech vozidel / hodinu v obou směrech (dle
celodenních intenzit dle TSK 2015 se jedná o cca 18.350 vozidel / 24 hod v obou směrech,
ve směru ul. Švehlova 9.025 vozidel, směr JM 9.323 vozidel / 24 hod.).
Oproti tomu lze sledovat v ul. Doupovská v ranní špičce 150 všech vozidel / hod. v obou
směrech, a to včetně vozů MHD. Do úzkých uliček staré Hostivaře až k ZŠ vjede každé ráno
až 130 vozidel za špičkovou hodinu.

Obr. 9: Ranní kolony v ul. Pražská směr Švehlova

Obecně lze konstatovat, že byť jen drobné odchylky od optimálních parametrů infrastruktury
směřující k jejich naddimenzování, v důsledku znamená, že co dopravní prostor dovoluje, to
řidič provede. Otáčení, zastavování a krátkodobé parkování na přechodech či bezprostředně
u nich, stání v křižovatce.
Spádová oblast ZŠ sahá až za ul. Švehlova, což je pro mnohé děti i rodiče společný
problém, a tak jsou děti dopravovány do ZŠ automobilem zpravidla z důvodu „mám to při
- 12 -
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cestě do práce či za jinými povinnostmi, které obstarávám pomocí automobilu, takže dítě
vezmu s sebou automobilem“.

Graf 1: statistická data z výsledků dotazníkového průzkumu

Obr. 10: Sledovaná síť komunikací v evidenci kom. ve správě hl. m. Prahy, potažmo TSK

- 13 -

Ing. Květoslav Syrový
11 / 2016

Bezpečné cesty do školy 2016
ZŠ Hostivař, Praha 15

8.3 Veřejná doprava
Tramvajová trať je pro cesty do školy využívány minimálně. Tématem je spíše v otázce
nastavení řízení křižovatky, preference tramvají s vlivem na ostatní mezičasy v řízené
křižovatce SSZ (světelné signalizační zařízení), která je nyní ve zkušebním provozu a dle
vyhodnocení ji bude možné nastavit event. vhodnějším způsobem. Trať je po rekonstrukci
vč. zastávek a křižovatky se SSZ.

Obr. 11: Pohled k OC Hostivař

Autobusová linka (č. 177) je požívaná cca v 1% všech cest do/ze školy a slouží především
pro přiblížení mezi OC Hostivař a Hostivařským náměstím a dále mezi zast. Přeštická –
Na Košíku – Toulcův dvůr, kde děti vystupují a schází kolem Toulcova dvora ke škole.
Vozovky zastávek v ul. Doupovská jsou po rekonstrukci (avšak bez vybavení zastávek),
zastávka Hostivařské nám. jsou nevyhovující a se závadami.

Obr 12: linka č. 177 na výjezdu ze zast. Toulcův dvůr směr ul. Pražská a Švehlova
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8.4 Pěší doprava
Pěšky a na koloběžce se děti do/ze školy dopravují nejvíce (cca 90%). Chodníky jsou až na
několik míst v podstatě v každé ulici, avšak jejich parametry a především opatření pro
bezpečná přecházení jsou mnohdy nevyhovující.
V rámci rozborů vznikla přehledná situace „bezmotorových koridorů“ (B.2), které slouží spíše
jako informativní situací co do budoucího uvažování o území z hlediska územních vazeb a
doplnění jednotlivých chybějících koridorů, které vyžadují adekvátní řešení. MČ Praha 15
zvažuje zpracování koncepce bezmotorové dopravy. Dopravní studie se dále omezuje pouze
na lokální úpravy v měřítku možností programu BESIP RFD MHMP.
Konkrétně je problematika patrná vždy z analytických a návrhových situací u jednotlivých
řešených míst, kde jsou problémy popsány a v případě potřeby řešeny.
8.5 Cyklistická doprava
Obsluha území prostřednictvím cyklistické dopravy se odehrává ve dvou rovinách:


dopravní funkce (cyklodoprava),



rekreační, oddechová a sportovní funkce.

Cyklodoprava znamená cesty do škol, za prací, nákupy apod. a zpravidla neprobíhá přímo
po značených cyklotrasách, avšak v ploše celého území. V případě, že území nedisponuje
spojitou infrastrukturou pro cyklistickou dopravu, jako je tomu i v případě Prahy 15, jsou
cyklisté zpravidla rozptýleni v celém území, neboť si každý hledá „tu svou bezpečnou cestu“,
a to přibližně v co nejpřímější a relativně svým schopnostem a zkušenostem „bezpečné
stopě“, anebo nevolí jízdní kolo jako dopravní prostředek vůbec.

Obr. 13: cesta do školy na jízdním kole křižovatkou ulic Švehlova x Pražská
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Dle sčítání dopravy se v ranní špičce všedního dne pohybují cyklisté v okolí ZŠ v řádu
jednotek i po ulicích Pražská a Švehlova, silnější je opak koridor podél Botiče, který je právě
na území Prahy 15 přerušen od Selského dvora až k Trojmezí. Přesto lze sledovat až
desítky cyklistů za den, kteří jsou rozptýleni v prostoru Hostivaře v údolí Botiče a pohybují se
zpravidla v rozmezí ul. Švehlova – sídliště Košík. Stopa A23 má vést podél Botiče, avšak
nyní je již dlouhodobě přeložena provizorně do ul. K Jezeru – Doupovská – přírodní park
Hostivař – Záběhlice tj. vede oklikou se ztraceným spádem, avšak vyhýbá se soukromým
pozemkům a pro rekreační jízdu nebezpečným místům.
Parkování jízdních kol a koloběžek
Žáci požadují zlepšení bezpečného parkování jízdních kol. Před ZŠ je sice plot, avšak jedná
se o řešení neudržitelné a nedostatečné. Nutno nabídnout bezpečné a kryté stojany či
prostory pro odložení kol a koloběžek po celou dobu vyučování, a to nejen pro žáky, ale i
učitele – ti se však do ZŠ dopravují z věších vzdáleností. Inspirací pro zlepšení podmínek
parkování může být ZŠ Kunratice.

Obr. 14, 15: vlevo - současné parkování jízdních kol, vpravo - nové řešení v rámci dvora ZŠ Hostivař
(zábradlí, na které se pověsí kolo za sedlo a lze ho současně připoutat za rám kola)

Obr 16: příklad řešení - přístřešek před ZŠ Kunratice
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Obr. 17: „Teplotní mapa“ pohybu cyklistů v území, kteří mají zapnutý některý z navigačních systémů či
sledování GPS a evidují svůj pohyb na jízdním kole, zdroj: http://labs.strava.com/heatmap

Děti ze ZŠ se nyní na kolech a koloběžkách pohybují zpravidla po chodnících. Vyšší
potenciál lze spatřovat spíše ve zklidnění ul. Kozinova, zprůjezdnění spojky od Košíku
ulicemi Kubatova, Chalupnická a Selská (jako zklidněná zóna 30 s relativně přívětivým
povrchem) a dále v nové lávce a stezce přes Botič od OC Hostivař kolem SK Hostivař.
Podrobněji je třeba řešit území v analýzách a návrzích nejlépe v generelu bezmotorové
dopravy.
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Obr. 18: výřez ze situace B.2 – Zjednodušený rozbor koridorů bezmotorové dopravy

Ve výše zobrazených koridorech se je třeba věnovat pěší i cyklistické dopravě bez ohledu na
to, zda tudy vede či nevede nějaká z cyklotras, neboť to vyplývá z obecných ustanovení
jednak IPR a MHMP a taktéž ČSN 73 6110.
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Obr 19: Uživatelská mapa serveru Prahou na kole,
(Vysvětlivky: tmavě fialová se žlutým číslem trasy znázorňuje značenou trasu,
sv. fialová pak doporučené průjezdy územím, tečkované jsou cesty s nezpevněným povrchem)

Výše uvedená mapka je výřez z uživatelské mapy Prahou na kole, která zobrazuje vedle
provozovaných opatření pro cyklisty i doporučené průjezdy a koridory. V tomto ohledu se
území Hostivaře omezuje jen na základní stopy v území, a to mnohdy v provizorním řešení.
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Obr 20: schéma výhledového systému cyklotras celoměstského systému hl. m. Prahy,
zdroj: MHMP / IPR, stav 2012, praha.eu

Z výše znázorněné mapy cyklokoncepce IPRu (výhledového systému tras celoměstského
významu) je zřejmé uvažované definitivní trasování páteřní A23.

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 (TSK) – viz odst. 8.2 výše v textu.
Nehodovost od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2016
Nehodovost a její vyhodnocení je zaneseno a popsáno přímo v analytických situacích
(podklad http://pcr.jdvm.cz 2016).
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10. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
10.1. MÍSTO 1: ULICE DOUPOVSKÁ
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Bylo prověřeno i řešení vysunutí zastávek mimo zálivy, avšak není odpovídající co
do vhodnosti řešení dle zastávkové normy (předjíždění autobusů v zastávce vs.
chodci na přechodu pro chodce mezi zastávkami). Zastávky by musely být odsunuty
dále od přechodu – v případě severní zastávky by docházelo k obdobným
problémům s výjezdem z parkoviště v případě, že je v zastávce autobus (objíždění a
jízda v protisměru). Toto řešení nebylo především zástupci DOSS akceptováno,
z hlediska financování (RFD MHMP) bylo taktéž uvedeno, že se jedná o méně
vhodné řešení, přestože poloha přechodu navazuje a pokrývá většinu vazeb a tras,
kterými se dnes přechází převážně mimo přechod a někdy i ve větší míře než přímo
po přechodu (viz analýzy).

Varianntí zamítnuté řešení

Varianntí zamítnuté řešení
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10.2. MÍSTO 2: PROSTOR PŘED ZŠ
Výčet problémů a popis návrhů je uveden v rámci analytických a návrhových situací.
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V prostoru parkoviště je ráno i ve špičce stále ještě rezerva

Panorama před ZŠ
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Návaznost na cestu podél Botiče a na lávku přes Botič směr ul. Pražská

Návaznost ulic Kubatova - Přibíkova

ulice Přibíkova
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10.3. MÍSTO 3: PRAŽSKÁ x ŠVEHLOVA
Výčet problémů a popis návrhů je uveden v rámci analytických a návrhových situací.

Nerespektování chodců

Krátké mezičasy pro chodce
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Nerespektování chodců
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10.4. MÍSTO 4: PRAŽSKÁ
Výčet problémů a popis návrhů je uveden v rámci analytických a návrhových situací.
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10.5. MÍSTO 5: cesta od OC Hostivař
Výčet problémů a popis návrhů je uveden v rámci analytických a návrhových situací.
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Cesta dnes slouží i jako součást neučné trasy Prahu 15, přestože je zčásti na pozemku ve vlastnictví
SK Hostivař

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) vyjma následujících souvisejících či
navazujících úprav:
Ad místo 5 – cesta od OC Hostivař sice je zčásti na pozemcích ve vlastnictví SK Hostivař,
stejně jako na opačné straně u ul. Pražská celá plocha parkoviště, kde se jim lze vyhnout
novou stezkou směřující k souč. přechodu jižního ramene SSZ křižovatky ul. Pražská x
Švehlova. Ve východní části je podél cesty prostor sloužící jako plocha pro parkování.

12. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ
Orientační propočet nákladů na jednotlivá opatření je uveden v tabulce pod textem. Zpravidla
bude třeba řešit stavební povolení, v některých případech i související vyvolané ÚR (veřejné
osvětlení či změna využití plochy). Ceny jsou uvedeny vč. rozpočtové rezervy 10 %, avšak
bez DPH a bez započtení nákladů nutných na veškerou agendu a přípravu (zhotovení
projektové dokumentace), která činní zpravidla cca 8-10% z celkové ceny inv. nákladů.
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Řešení cesty k OC Hostivař je třeba řešit podrobnou studií proveditelnosti, která určí
možnosti řešení a případné další vyvolané úpravy.
místo
1
2
3
4.1
4.2
4.3
5

odhad inv. nákladů (mil. Kč)

Doupovská
Prostor před ZŠ
Úpravy SSZ Švehlova x Pražská
Pražská / K Horkám – dělicí ostrůvek vč. úsekového
měření rychlosti a přisvícení
Hostivařská – úprava přechodu
Pražská – výjezd ze zahrad
Cesta k OC Hostivař
celkem za všechny úpravy dle studie

2,0
3,5
0,5
0,4
0,3
2,0

8,7 mil. Kč

13. NÁVRH ETAPIZACE PŘÍPRAVY
Opatření byla navržena tak, aby byly minimalizovány investiční náklady, avšak při dodržení
odpovídajících standardů především s ohledem na bezpečnost. Řešená místa 1 a 2 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
hl.m. Praze (akce BESIP, RFD MHMP). Dle toho se bude odvíjet příprava v rámci pověřené
organizace TSK, hl. m. Prahy. Další možností je příprava PD z investic MČ Praha 15
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.

14. ZÁVĚRY
Dopravní studie Bezpečné cesty do školy se v první části zabývá analýzou současného
stavu dopravy na komunikacích v okolí ZŠ Hostivař. Jedná se o místa vytipovaná dětmi ZŠ.
Za účelem snížení negativních vlivů dopravy v okolí školy (především na cestách do školy),
byla navržena řada moderních zklidňujících a bezpečnostních opatření, která nejen že
usnadní pohyb dětem (především pěšky, druhotně pak na kole či koloběžce), ale také
zároveň zajistí celkovou bezpečnost a přehlednost veřejného prostoru na cestách žáků do
školy.
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
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zpravidla chování rodičů v automobilech v okolí ZŠ, což je velmi úzká a známá cílová
skupina, se kterou lze jednoduchým způsobem pracovat.
Studie řeší pouze 5 dílčích nejproblematičtějších míst z pohledu žáků ZŠ, ostatními 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.

Priority odpovídají číselnému označení opatření, neboť takto byly seřazeny dle četnosti
upozornění od dětí. V první řadě je třeba řešit přechod v ul. Doupovská a dále prostor
v ul. Kozinova před ZŠ a posléze lokální úpravy v okolí ul. Pražská. Úpravy SSZ lze
řešit ve spolupráci s TSK, neboť koncem roku 2016 je stále SSZ ve zkušebním
provozu. Prostor cesty k OC Hostivař je samostatnou úlohou, spíše na územní rozvoj
Prahy 15, než jako bezpečnostní opatření BESIP RFD MHMP.

Celková cena výše uvedených úprav se pohybuje kolem 8,7 mil. Kč.

15. LITERATURA
Sbírka zákonů číslo 398/ 2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ČSN 73 61 10 – Projektování místních komunikací
ČSN 73 64 25 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly
a stanoviště
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 28. 11. 2016

Ing. Květoslav Syrový
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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: autor dopravní studie
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16. ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z 2. schůzky
„Bezpečné cesty do školy“
dne 9. 6. 2016, 17.00 hod, v ZŠ Hostivař
Přítomni:
PM - Blanka Klimešová,
projektant – ing. Květoslav Syrový,
za rodiče – Martin Skřenek, Vacková Vladimíra
ZŠ Hostivař – Chuchlerová Blanka, Klasnová Lenka, Pěkná Lenka,
Žáci ZŠ Hostivař – Veronika Ficková, Lukáš Kovářík, Petr Dvořák,
ÚMČ Praha 15 – Bureš Martin,
IPR Praha/KVP – Hendrych Jakub,
MHMP – Havelka Martin,
ODÚ MČ Praha 15 – Havel Zdeněk,
PČR – kpt. Plachý,
Místostarosta Prahy 15 – Milan Ducko
Program:
 Prezentace výsledků mapování a dotazování – žáci 9. B
 Představení účastníků a funkcí
 Prezentace – ing. Syrový
 Diskuse a výběr 5 míst pro dopravní studii
1. ulice Pražská – výjezd z Hostivařských zahrad
nebezpečný výjezd z obytného komplexu přímo na chodník a následně na rušnou
Pražskou ulici
špatný výhled řidičů
jsou 4 zrcadla - 2 na auta a 2 na chodce
částečně by mohla pomoci plánovaná lávka
možné řešení je odsazení místa pro přecházení
2. ulice Doupovská – přechod u Toulcova Dvora
cesty nenavazují na přechod, děti přechází šikmo v prostoru autobusové zastávky
špatný výhled v době, kdy stojí autobus v zastávce - stavební řešení
Vyšlapané cestičky v trávníku - zadáno jako požadavek na MHMP v rámci akce
Praha bezbariérová
3. ulice Pražská - K Horkám
nevyhovující přechody, potřeba porovnat intenzity na stávajícím světelném a
přechodu u Selského dvora
ulice celkově špatně řešená - návrh na liniové řešení
Hostivařské náměstí - neplní funkci náměstí
parkování na chodníku před provozovnou Top Batery
přechod na křižovatce Švehlova nenavazuje na diagonální cestu od tramvaje
u Selského dvora velký provoz cyklistů podél Botiče
MČ chce zklidnit ul. Hostivařská
4. místo před školou + veřejný prostor
vysoké keře, parkování na nároží, otáčení automobilů
všichni přijíždí i odjíždí ul. Selská - problematické vyhýbání
zhoršuje se v zimě - náledí
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stavební úprava zajišťující max rychlost 10 - 15 km/hod, charakter prostředí, který
nevybízí z zajíždění až před školu
úprava prostoru přímo před školou - arch. Lavrík z MČ - koordinace s Ing. Syrovým
5. cesta a prostranství od OC Hostivař pro pěší kolem hřiště SK Hostivař
účelová komunikace pro SK Hostivař, povrch šotolina
vedle cesty vznikne nová klubovna SK Hostivař
Obchází prázdný prostor ?bilboard
chodci/cyklisti nemají oddělený provoz od aut
dořešit návaznost na novou cyklostezku od lávky




Představení situace kolem schválení či neschválení územního plánu na zástavbu
„louky“ za OC Hostivař
Požadavek na dopracování rozboru „nebezpečných míst“, dopočítání jejich
četnosti, souhrnné zpracování dotazníků a vytvoření elektronické prezentace
Zaslat fotokopie zpracovaných map za jednotlivé třídy a celkovou mapu za ZŠ
Hostivař

Zapsala: Chuchlerová
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Zápis z 3. schůzky
„Bezpečné cesty do školy“
dne 14. 11. 2016, v ZŠ Hostivař
Přítomni dle prezence
V úvodu Ing. Syrový shrnul výsledky mapování a dotazníků – upřesnil rozložení směrů,
odkud děti do školy dochází, výsledky monitoringu, nejnebezpečnější situace, jak se
v průběhu průzkumů ukázaly.
Místo č. 1 – Doupovská ulice
Situace:
 přechod je chybně umístěný, chybí návaznosti, cesta navazující na přechod nemá
zpevněný povrch
 místo funguje jako trychtýř, křížení pěších cest ze sídliště směrem k zastávkám BUS,
Toulcovu dvoru a do Staré Hostivaře.
 přechází se v celé délce zastávek (viz monitoring)
 chodník na jižní straně nevyhovuje šířkově
 asfaltový práh neplní zpomalovací funkci pro osobní automobily
Zástupci TSK informovali o situaci souvislé údržby – předání stavby 9/2014 s pětiletou
zárukou – tj. do r. 2019, otázka: zda je přijatelné rekonstruovat funkční povrchy (tlak
veřejnosti a médií), souvislá údržba neřeší požadavky bezpečnosti, zachovává stávající šířky
Ing. Syrový – potřeba prozkoumat pěší a cyklistické vazby v rámci generelu bezmotorové
dopravy – navrhnout stezku mezi ul. Doupovská a Toulcovým dvorem v návaznosti na
všechny směry
Návrh 1 (Ing. Syrový):
 stavební práh v místě stávajícího přechodu,
 úprava parametrů chodníku,
 odstranění zbytkové zeleně,
 drobný posun zastávky,
 zpevněný povrch na navazující cestě (realizace MČ?).
Návrh 2 (Ing. Kuldová):
 posunout přechod do logické návaznosti na cestu ze sídliště,
 přesunout zastávky ze zálivu.
Diskuze:
Ing. Syrový poukázal na absenci pěších cest mezi ul. Doupovská a Toulcovým dvorem a
doporučil MČ zahrnutí průzkum pěších vazeb. do generelu, přesahuje zadání projektu BCŠ
p. Ducko přislíbil zahrnout problém do chystaného generelu bezmotorové dopravy
kpt. Plachý vznesl námitku, že asfaltový práh je účinnější pro zpomalení než stavební, Ing.
Syrový nesouhlasí a poukazuje na to, že asfaltové prahy by měly mít jen dočasný charakter,
resp. montované v parametrech pro provoz BUS nefungují pro osobní vozidla.
Nabízí se varianta zvýšení celého prostoru včetně zastávek autobusu.
Ing. Vokoun - zastávkový záliv má povrh uzpůsobený zastavení a rozjíždění autobusů, při
přesunutí by znamenala úpravu povrchu vozovky.
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Otázka průjezdu vozidel záchranného systému, námitka zamítnuta - nejsou tak vysoké
intenzity provozu (viz monitoring).
Ing. Štědrý žádá zahrnout odvodnění.
IPR nemá problém s odstraněním zeleně, jedná se o zbytkové zelené plochy, náročné na
úpravu, není hodnotná zeleň.
Závěr: Ing. Syrový vypracuje 2 varianty, popíše klady a zápory, přibližný cenový odhad,
rozhodnutí, která varianta bude předána v žádosti k realizaci je na MČ a škole.
Místo č. 2 Před školou
Situace
 v ranní špičce parkování/otáčení vozidel v křižovatce, parkování na přechodu (viz
monitoring),
 Na parkovišti i ráno zůstávají volná místa,
 přecházení řešeno chybně jako celek,
 keře bránící ve výhledu.
Návrh řešení:
 zrušit keře a rozšířit nástupní plochu ZŠ,
 zúžení vjezdu ze Selské ul. a prostoru křižovatky - fyzické zamezení zastavení,
instalace protiparkovacích sloupků (příp. zařízení, na kterých lze sedět – např. reko
ul. Moskevská),
 Selská – Kozinova jako součást zóny 30
 rozšířit chodník směrem od Pražské ul., dosázet alej (historicky zde byla),
 oddělení jižní části pro parkování rezidentů, zaměstnanců školy a nově jako obytná
zóna,
 zpevněný povrch prošlapu od Toulcova dvora podél schodiště.
Diskuze:
škola požaduje možnost provozu autobusu pro případ školních výletů, ŠvP apod.
kpt. Plachý - nabídnout možnost legálního parkování,
Ing. Syrový upozorňuje, na možnost parkování v Kozinově ul, dále je potřeba v rámci
projektu (plánu udržitelné mobility) motivovat rodiče, aby nezajížděli až ke škole, žáci vyšších
tříd mohou dojít i z větší vzdálenosti (od kostela, z Doupovské).
TSK - vjezd popelářů a větších vozidel do jižní části - Ing. Syrový prověří vlečné křivky.
Místo č. 3 křižovatka Švehlova x Pražská
situace
 zrušení přechodu na záp. rameni,
 pokud chůze při západní straně ul. Pražská = přecházení natřikrát (dlouhá doba
čekání, chodci raději pokračují dále podél východní strany Pražské a přechází
vozovku v úrovni ul. Kozinova).
Návrh řešení
 umístění přerušovaného žlutého světla chodce na signalizaci pro vozidla odbočující
vpravo - nutno správně nastavit, aby svítilo ještě během času na docházení chodců,
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žádost a přezkoumání seřízení signalizace.

diskuze:
Ing. Vokoun prověřit preferenci tramvají, synchronizovat se signalizací pro chodce.
Ing. Kolerus (ODA) zjistí vyhodnocení zkušebního provozu světelné křižovatky.
Nutno dodat na MHMP co nejdříve poznatky a návrh k řešení, nejlépe společně za ZŠ a MČ.
Výstupem projektu bude žádost o přehodnocení nastavení signalizace v křižovatce.
Místo č. 4 Pražská ul.
Situace:
 vysoké intenzity (až 1000 vozidel/špičk. hodinu ve směru do centra),
 nerespektování přednosti na přechodu u Selského dvora,
 vysoká nehodovost na Hostivařském nám.,
 téměř nevyužívaný světelný přechod v úrovni ul. Kozinova (chystá se obnova, tj.
nejvyšší čas se ozvat s případnou změnou polohy)
Návrh řešení:
 přechod u Selského dvora s dělícím ostrůvkem,
 úsekové měření rychlosti – dodržování dovolené rychlosti,
 úprava přechodu v Hostivařské ul.
diskuze:
povolená rychlost 50 km/hod, Ing. Syrový doporučuje snížení na 40 km/hod z důvodu velké
nehodovosti na Hostivařském nám. (toto bylo původně, avšak odstraněno – jedná se však o
problém nehodovosti na Hostivařském nám.)
Výstupem projektu bude žádost o bezpečnostní audit celé Pražské a nutnost koncepčního
řešení zklidnění Pražské ulice včetně shrnutí doporučení a poznatků vzešlých z projektu
BCŠ.
Místo č. 5 pěšina za OC Hostivař
Situace:
 sdružený provoz aut chodců i cyklistů, nevyjasněný režim komunikace,
 přístupová cesta do SK Hostivař (majitel části cesty),
 nízké intenzity, avšak parkování SK Hostivař.
Návrh řešení:
 MČ posoudí/dohodne s SK Hostivař režim komunikace,
 Nová stezka pro chodce a cyklisty v celé délce již od SSZ Pražská x Švehlova,
 zobousměrnit pro cyklisty.
Samostaný bod - výjezd z komplexu Hostivařské zahrady
 výjezd opatřen zrcadly
 jediná varianta zlepšení je posunout cca o 3/4m blíže do vozovky,
 nedávná kolaudace stavby bude překážka předělání,
 nebezpečnější jsou spíše další výjezdy z provozoven na Pražské ulici
(PNEUSERVIS),
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doporučit obyvatelům komplexu, aby nevyjížděli mezi 7.45 a 8.00, kdy jsou nevyšší
intenzity peších směrem ke škole.

Závěr
Do pátku 18. 11. Klimešová rozešle účastníkům doplněný návrh studie.
Možnost vyjádřit připomínky do středy 23. 11.
Závěrečná schůzka pracovní skupiny s předáním hotové studie 29. nebo 30. 11

17. STANOVISKA ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Postřehy ke studii BCŠ Hostivař – zástupci TSK
Místo č. 1 – varianta 1
Lze akceptovat.
Místo č. 1 – varianta 2 - se nedoporučuje
Nově zpracovaný návrh přesunu přechodu pro chodce mezi zastávky MHD umístěných
v jízdních pruzích ul. Doupovská se s ohledem na bezpečnost chodců na novém přechodu
jeví jako nevhodný.
Ano, touto úpravou jsou zaručeny přímé pěší vazby mezi zastávkami MHD a chodníky
vedoucí do okolní zástavby či ke škole, ale vzniká zde i nehodová lokalita.
S ohledem na umístění zastávek před přechodem pro chodce (zastávková norma toto
umístění nedoporučuje) lze předpokládat kolizi chodce na přechodu s vozidlem „objíždějící“
autobusu v zastávce (viz ulice K Horkám, zastávka „Hostivařské náměstí“). Vliv následného
stavebního zpomalovacího prahu je pro osobní vozidlo minimální, jelikož se zpomalovací
prvek navrhuje na provoz nízkopodlažních autobusů. Rozhledové podmínky přes autobus
v zastávce (rozhled pro zastavení dle normy) se jeví jako nedostačující (nelze posoudit chybějící kóty).
- oblastní správa TSK nesouhlasí se zrušením zastávkových zálivů,
- v rámci souvislé údržby položen „tichý“ asfalt – v případě vybudování zastávek MHD
v jízdním pruhu (dlažba) a stavebního prahu dojde ke zvýšení hluku v oblasti,
- pozvolné náběhy parkovacích pruhů s ohledem na strojní čištění komunikací (samosběry).
Místo č. 2
- studijní návrh by měl zohlednit požadavek školy na průjezd autobusu do ulice Kozinova,
kde se nachází obratiště – možnost bezpečného otočení autobusu mimo hlavní dění před
vchodem do ZŠ,
- v případě odbočení autobusu do obytné zóny (ul. Přibíkova) přes „polery“, jakým způsobem
se autobus otočí? Předpoklad je asi jízdou vzad přes přechod pro chodce přímo u hlavního
vchodu do ZŠ a následně do ulice Kozinova!! – s ohledem na bezpečnost dětí nelze s touto
úpravou souhlasit,
- TSK nebude přebírat do své správy zasouvací/sklopné sloupky v ul. Přibíkova (kdo bude
mít přístup ke sloupkům, jak bude zajištěn průjezd speciálních vozidel IZS (plošina) a např.
stěhovacích vozů k zástavbě v ulici Přibíkova či Kozinova,
- upravit šikmá stání v ulici Přibíkova s ohledem na vlečnou křivku BUS,
- výsadbou stromů v prostoru parkovacího pruhu před školou dojde ke snížení parkovacích
stání a kvality strojního čištění (samosběry),
Místo č. 4 Pražská x K Horkám
- pozvolné náběhy parkovacího pruhů u přechodu pro chodce s ohledem na strojní čištění
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komunikací (samosběry).
Místo č. 4 Pražská x Zahrady
- zrcadla ano, rozšíření chodníku nadbytečné – finanční prostředky vynaložené na odsun
obruby o 0,4 až 0,75 m se doporučují vynaložit vhodněji.
Zápis k připomínkám BCŠ Hostivař (doplnění k tomu co poslal Ing.Štědrý)
Místo č. 1 – varianta 1
Nájezdový klín ze zálivu nemá zřejmě dostatečnou délku.
Místo č. 1 – varianta 2
Nevhodné až nebezpečné – umístění přechodů ve směru jízdy blízko za zastávky je
v rozporu se všemi bezpečnostními standardy, zvláště pokud se zastávky umísťují do
jízdních pruhů. Důvodem jsou zcela nevyhovující rozhledy na chodce, v takových místech
dochází k nejtragičtějším dopravním nehodám. Návrh varianty 2. je v přímém rozporu s ČSN
736425 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.
Místo č. 3
Stávajíc nastavení semaforů na křižovatce je podle našeho názoru, jako správce, značně
nepřívětivá k chodcům, způsob řízení však schvaluje ODA MHMP. Pokud obdržíme podnět
(přímo nebo prostřednictvím ODA, budeme se jím zabývat). Samotné blikající světlo dle
našich zkušeností nic nezkazí, ale ani ničemu nepomůže. Jsou místa, kde byly postupně
dodány dva blikače s téměř nulovým efektem.
Místo č. 4 Pražská x K Horkám
Kolmé parkování v Hostivařské v kombinaci s obousměrným provozem (po doplnění cykloprotisměrky) je zcela nevhodné z důvodu, že řidič při couvání může ohrozit cyklistu, kterého
nevidí a který jede těsně kolem parkujících vozidel.
Ing. Havelka – RFD MHMP
místo č. 1 - Úpravu druhého přechodu na „parkovišti“ za zastávkou BUS formou
zpomalovacího prahu považuji za zbytečně nadstandardní

Ing. arch. Kuldová - IPR
V případě místa 1, preferujeme variantu 2.
V případě místa 4, chybí upřesnění, že by bylo vhodné řešit Pražskou v celé délce s úpravou
jejího profilu. V tom případě lze ostrůvek na přechodu nad Botičem v tuto chvíli provést jako
dočasný.
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P

11 / 8 řidičů zastaví v křižovatce a pak se zde otáčí

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
S
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MÍSTO 4a / ANALÝZY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ

PRAŽSKÁ - VÝJEZD ZE ZAHRAD

východní chodník - do školy:
2 / 2 dětí
5 / 12 dospělých

západní chodník - do školy:
160 / 10 dětí
38 / 60 dospělých

·

východní chodník - od ZŠ:
0 / 5 dětí
4 / 10 dospělých

·

·

ám.

430 / 470 motorových vozidel za hodinu *
každé cca 20. vozidlo jede nepřiměřeně rychle *
4 / 4 jízdních kol

1000 / 700 motorových vozidel za hodinu
každé cca 20. vozidlo jede nepřiměřeně rychle *
7 / 3 jízdních kol

*

ké n

3 / 0 řidičů DALO přednost chodcům
1 / 3 řidičů NEDALO přednost chodcům
y
hrad

vysoká rychlost vozidel díky přívětivým parametrům komunikace
Pražská (kom. I. třídy), především v úseku K Horkám - Kozinova, v
úseku Kozinova - Švehlova již mnohdy dopravní kongesce (zácpy)
při rekonstrukci SSZ Švehlova x Pražská zrušen přechod přes
západné rameno, tj. chybí pěší vazba a nahrazuje se přecházením
před zahradami (+ chodci od zastávek tram směr ul. Kozinova)
přestože je výjezd ze zahrad ošetřen bezp. prvky (zrcadla), mohlo
být odsazení od plotu větší a tím max. možným způsobem zvětšen
prostor pro přímé rozhledy
úzký západní chodník, nebezpečnější než výjezd ze zahrad je
výjezd z areálu PNEU-servisu Šafránek - naproti ul. Pod Plískavou
(nákladní vozidla a zásobování).

novs

přecházení vozovky
0 / 15 dětí
5 / 10 dospělých

Trha

západní chodník - od ZŠ:
9 / 70 dětí
kol
46 / 80 dospělých
h
c
í
ízdn
j
1
/3
0/1
3
2
4/3

:
·
·
·

vysoká rychlost vozidel v ulici Pražská
nepříjemný a nebezpečný výjezd ze zahrad
nebezepečné přecházení Pražská x K Horkám

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2016)
·

mezi přechodem a výjezdem ze zahrad je evidováno celke 17
nehod, z toho 1 s účastní chodce (3x lehká zranění)

·

1x nehoda za účasti chodce (motocykl vs. chodec, zavinění
chodcem = lehká zranění)
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špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
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:
·
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PRAŽSKÁ - K HORKÁM

pělých
P

ká
s
ř
a

:

P

tiv
os

·

H

60 / 70 motorových vozidel za hodinu
7 / 0 jízdních kol za hodinu

·

vysoká rychlost vozidel díky přívětivým parametrům komunikace
Pražská (kom. I. třídy), především v úseku K Horkám - Kozinova,
prostor Hostivařského náměstí má funkci především jen sběrné
komunikace a tomu odpovídá jak charakter prostředí tak stavební
stav = potřebám automobilové dopravy zde ustupuje vše, což je
nejvíce patrné na nesignalizovaném přechodu pro chodce před
Selským dvorem -

P

:

až
sk
á

Hostivařské nám.

380 / 260 motorových vozidel za hodinu
1 / 0 jízdních kol za hodinu

·
·

vysoká rychlost vozidel v ulici Pražská
chodci jsou prakticky ignorováni, především na přechodu pro
chodce: Pražská x K Horkám

NEHODOVOST (dle statistik PČR, 1/2007 - 9/2016)
·
·
·
·

směr do centra:
1000 / 700 motorových vozidel za hodinu
7 / 3 jízdních kol za hodinu
směr z centra:
430 / 470 motorových vozidel za hodinu
4 / 4 jízdních kol za hodinu

přecházení po přechodu k ZŠ
14 / 19 dětí
31 / 24 dospělých

v celé oblasti Hostivařského nám. je evidováno celkem 75 nehod
za období cca 10 let (1 s těžkými následky, 6x s lehkými)
z toho 1 nehoda vlivem zavinění chodce (lehké zranění)
bez účasti cyklistů
zpravidla nehody porušením NEDODRŽENÍ BEZPEČNÉ
VZDÁLENOSTI / NEPOZORNOST (30x) DEJ PŘEDNOST V
JÍZDĚ (14x)

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

Pr

počet situací vozidlo vs. chodec:
34 / 10 chodců dostalo přednost
85 / 120 chodců nedostalo přednost

přecházení po přechodu od ZŠ
3 / 15 dětí
32 / 14 dospělých

špatně zaparkované vozidlo (v rozporu se sil. zákonem)
evidovaná nehoda / evidovaná nehoda s účastí chodce
S
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NÁVRH / MÍSTO 1

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ

VARIANTA 1 - SOUČASNÁ POLOHA PŘECHODU
ul. DOUPOVSKÁ
:

ÚZEMNÍ STUDIE NA PROSTOR OKOLÍ TOULCOVA DVORA,
KTERÁ BUDE ŘEŠIT DOPRAVNÍ OBSLUHU, PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ VAZBY /
KOMUNIKACE / ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY, VZROSTLOU ZELEŇ
(CCA ROZSAH DOUPOVSKÁ / KUBATOVA / KOZINOVA / CESTA K TROJMEZÍ)

FÁZE 1 / VARIANTA 1 - PŘECHOD V SOUČASNÉ POLOZE
+
+
+
+

nižší náklady / úspornější řešení oproti rozsáhlejší variantě 2
vše pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy
minimální zásahy do nedávné souvislé údržby kom. Doupovská
zklidnění včetně výjezdu z parkoviště (místní úpravou řešeno jako
místo ležící mimo PK, avšak stavebně řešeno jako křižovatka)

-

celý prostor není řešen jako celek, jedná se pouze o řešení části
problému příčné vazby (na zastávku směr Trojmezí a JM a k Botiči
se v souč. stavu přechází zpravidla mimo přechod) = nevhodná
poloha přechodu
minimílní parametry pro výjezd ze zastávky dodrženy, avšak na
hranici

ZPEVNĚNÁ CESTA PODÉL SCHODIŠTĚ - DLAŽBA 10/10

Ku
ba

tov

TOULCŮV DVŮR

a

LEGENDA
hranice pozemků
současná hrana
současné značení
nový obrubník
nová hrana
nové vodorovné dopravní značení

NOVÝ CHODNÍK NA POZEMCÍCH HL.M.PRAHY NUTNÁ STUDIE CEST PRO CHODCE A CYKLISTY V
CELÉM ÚZEMÍ KOLEM TOULCOVA DVORU

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba kamenná (kostka 10/10)

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
PODÉL UL. DOUPOVSKÁ?

nová vozovka - kamenné odseky / kladení "nadivoko"

PŘECHOD CCA V SOUČ. POLOZE, AVŠAK
ZKRÁCENÝ, V RÁMCI ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKOVÉ
PLOCHY A NOVĚ PŘISVÍCENÝ

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
PODÉL UL. DOUPOVSKÁ?

nový chodník ( ... / dlažba kamenná 6/6, 6/8)
nový mlatový - pochozí povrch
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA
NUTNÉ FYZICKÉ ZPOMALENÍ DOPRAVY (RAMPY)
MAX. MOŽNÉ ODSAZENÍ RAMPY OD ZASTÁVKY (VÝJEZD
KLOUBOVÝCH AUTOBUSŮ DL. 18 m)
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V MÍSTĚ VÝJEZDU Z PARKOVIŠTĚ
"TICHÝ ASFALT" (RAMPY I PLOCHA)

Doupovská

S
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
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NÁVRHY - MÍSTO 1
UL. DOUPOVSKÁ

NOVÝ STROM
ZÁBRADLÍ A VODICÍ LINIE

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU
ZVÝŠENÍ DNES NEDOSTAČUJÍCÍ KAPACITY PRO CHODCE OD ZASTÁVKY SMĚR ZŠ

NOVÉ ŘEŠENÍ SOUČ. PŘECHODU NA ZVÝŠENÉM PRAHU PŘÍČNÉM
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MÍSTO 2 / NÁVRH

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ

PROSTOR PŘED ZŠ
:
·

Křesťanské gymnázium Praha

·
·
·
·

LEGENDA
hranice pozemků
současná hrana
současné značení
nový obrubník
nová hrana
nové vodorovné dopravní značení

va

x

Ko
z

ino

x

·

ZÓ

x

NA

30

·

PROTIPARKOVACÍ SLOUPKY A SIGNÁLNÍ PÁS ODDĚLUJÍCÍ PROSTORU PRO CHODCE OD
PROSTORU KŘIŽOVATKY, EVENT. LZE NAHRADIT JINÝMI PRVKY, NAPŘ. BETONOVÉ KOSTKY,
NA KTERÝCH LZE SOUČASNĚ I SEDĚT

x

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

nová vozovka - asfalt

NOVÁ ALEJ - MLATOVÝ POVRCH

nová vozovka - dlažba kamenná (kostka 10/10)

x
x

x

ROZŠÍŘENÁ PLOCHA CHODNÍKU

x

x

x

PRŮJEZD NA POZEMEK ZŠ PRO ZÁSOBOVÁNÍ A ZAMĚSTNANCE

PŘELOŽKA PLYNOVODU (cca 50 m)

nová vozovka - kamenné odseky / kladení "nadivoko"

x

ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA
V RÁMCI ZÓNY 30

nový chodník ( ... / dlažba kamenná 6/6, 6/8)

x

nový mlatový - pochozí povrch
travnatá plocha

ZASOUVACÍ / SKLOPNÝ SLOUPEK
(POLER)

x

MLATOVÁ PLOCHA CHODNÍKU
S MOŽNOSTÍ UMÍSTIT ZDE SEZENÍ
A DALŠÍ MOBILIÁŘ
(NEJEN SAMOSTATNÉ LAVIČKY ALE TAKTÉŽ I HERNÍ ČI NAUČNÉ
"HRAVÉ PRVKY" PRO DĚTI I DOSPĚLÉ)

·
·
·
·

x

ZŠ HOSTIVAŘ

POKRAČOVÁNÍ ŘEŠENÍ UPRAVENÉHO
PROFILU DÁLE K BOTIČI (EVENT. S
VĚTŠÍMI ROZESTUPY STROMŮ)

prostor křižovatky je z hlediska dopravy problematický - návrh řeší
zmenšení dopravních ploch na nezbytné minimum
ul. Selská - Kozinova: ZÓNA 30
ul. Přibíkova: OBYTNÁ ZÓNA
rozptylový prostor před ZŠ se zvětšuje a provádí se více jako
kompaktní
vjezd do areálu ZŠ přes zpevněnou plochu a s opatřením proti
vjezdu nežádoucích vozidel (poler či sklopný sloupek, vozidla
pošty, IZS apod. budou mít možnost ovládání, resp. zajišťuje ZŠ)
doplňují se chybějící bezpečné pěší vazby (přechod přes ul.
Kozinova)
odstraňují se keře zabraňující rozhledům (nyní je území značně
nepřehledné), doplňuje se vzrostlá zeleň (stromy) formou aleje
v ul. Přibíkova ponechán prostor pro parkování rezidentů
v ul. Kozinova je pro ranní i celodenní potřeby dostatečná kapacita
kolmých stání (vyplývá z průzkumů)
křižovatkou projede třínápravový vůz (svoz odpadů / IZS) stejně
jako v současnosti - tj. s najetím do protisměru
parametry umožňují i průjezd školního autobusu do ul. Kozinova

ZÓN

ŠIKMÉ PARKOVÁNÍ SE ZARÁŽKAMI PROTI
NEUSPOŘÁDANÉMU PARKOVÁNÍ
DLÁŽDĚNÁ CESTA BEZ SCHODŮ
SMĚR TOULCŮV DVŮR

A3

Sel

ská

0

Přibík
o

va

V RÁMCI OBYTNÉ ZÓNY JSOU VYMEZENY
PLOCHY DOPRAVNÍ A POBYTOVÉ

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
S
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VOZIDLA (SVOZ ODPADU / IZS)
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1. NASTAVENÍ A VYBAVENÍ SSZ (SVĚTEL. SIGN. ZAŘÍZENÍ)

4%

2%
2. KŘÍŽENÍ VÝJEZDU S CHODNÍKEM (PNEU ŠAFRÁNEK)

3. ÚZKÝ CHODNÍK

28%

4. VÝJEZD ZE ZAHRAD (U HÁLOVA STATKU)

5. PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU

4%

6. PŘECHÁZENÍ A PŘEBÍHÁNÍ VOZOVKY
7. RYCHLÁ JÍZDA

4%

49%

8. CHYBĚJÍCÍ CHODNÍK
9. MÁLO VYUŽÍVANÝ SSZ PŘECHOD
10. ROZLEHLÁ DOPRAVNÍ PLOCHA NAMÍSTO FUNKCE NÁMĚSTÍ
11. VYSOKÉ INTENZITY V UL. HOSTIVAŘSKÁ A NEHODOVOST NA HOSTIVAŘSKÉM NÁMĚSTÍ

ZŠ

12. PŘECHÁZENÍ PŘES UL. K HORKÁM
13. PŘEDIMENZOVANÁ ŠÍŘKA VOZOVKY
14. RYCHLÁ JÍZDA

objednatel studie:

45%

6%

zhotovitel studie:
tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz
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MÍSTO 4 / NÁVRH

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ
LOKÁLNÍ ÚPRAVY

PRAŽSKÁ x K HORKÁM
:

SOUČASNÉ SNÍŽENÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA
40 km/h CCA OD VÝJEZDU ZE ZAHRAD
REÁLNĚ JE NUTNO TOTO OPATŘENÍ ZAJISTIT
NAPŘ. INSTALACÍ RADARU
(ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI AŽ NA
HOSTIVAŘSKÉ NÁMĚSTÍ)
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ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA PŘECHODU
PRO CHODCE ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKOVÝCH
PLOCH A TÍM ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ NUTNO PROVÉST
V OHLEDU NA EVENTUÁLNÍ OBOUSMĚRNÝ
PROVOZ JÍZDNÍCH KOL

velmi frekventované místo křížení vozovky
možno řešit rozdělením současného dlouhého přechodu pro
chodce vložením dělicího ostrůvku š. 2,5 m
přechod nutno odsunout z mostního tělesa a tedy i nově provést
západní část přisvícení přechodu
odsunutí respektuje vjezd na pozemek parc. č. 280
snížení dovolené rychlosti na 40 km/h by mělo zajistit jednak
bezpečnější výjezd z ul. Hostivařská a jednak zklidnění dopravy na
ul. Pražská (přestože bylo snížení na 40 km/h nedávno zrušeno)
bezpečné řešení přechodu v ul. Hostivařská / ponechání šířkového
profilu mezi obrubami v místě přechodu na event. budoucí
obousměrný provoz jízdních kol
OPATŘENÍ PRO CYKLISTY JSOU NAZNAČENA POUZE V
PRINCIPU, ŽE JE LZE V PŘÍPADĚ SHODY A POTŘEBY
FYZICKY (A DLE ODP. PŘEDPISŮ) PROVÉST.

LEGENDA

NAVAZUJÍCÍ USPOŘÁDÁNÍ MÁ SMYSL ŘEŠIT
V SOUVISLOSTI S GENERELEM
BEZMOTOROVÉ DOPRAVY
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nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)
nová vozovka - asfalt

SEK

NUTNO DOŘEŠIT VAZBU NA CT č. A23
(cyklotrasa Botič) A DÁLE SOUVISLOST S CT
č. A233

nová vozovka - dlažba kamenná (kostka 10/10)
nová vozovka - kamenné odseky / kladení "nadivoko"
nový chodník ( ... / dlažba kamenná 6/6, 6/8)

SOUČ. PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

SOUČASNÉ DOPRAVNÍ ZRCADLO
(ZAJIŠTĚNÍ ROZHLEDŮ PRO VÝJEZD Z VEDLEJŠÍ
PŘI VZDUTÍ - VYJÍŽDĚNÍ MEZI VOZIDLY)

nový mlatový - pochozí povrch
travnatá plocha
vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
S
současný / nový strom

DĚLICÍ OSTRŮVEK
NOVÉ PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

PŘIPOMÍNKY Z PROJEDNÁNÍ 14. 11. 2016 ZAPRACOVÁNY
mapový podklad: © Přispěvatelé OpenStreetMap

ODSUN PŘECHODU MEZI MOSTNÍ TĚLESO A
VJEZD NA POZEMEK parc. č. 208
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DOPRAVNÍ STUDIE

40

S

VYZNAČENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ZŠ HOSTIVAŘ, PRAHA 10

rká

SOUČASNÉ SNÍŽENÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI NA
40 km/h, REÁLNĚ JE NUTNO TOTO OPATŘENÍ
ZAJISTIT NAPŘ. INSTALACÍ RADARU
(ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI OD KŘIŽOVATKY
K HORKÁM x SELSKÁ - HOSTIVAŘSKÉ NÁMĚSTÍ)
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hranice pozemků
současná hrana
současné značení
nový obrubník
nová hrana
nové vodorovné dopravní značení
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MÍSTO 4 / NÁVRH

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ
LOKÁLNÍ ÚPRAVY

PRAŽSKÁ x POD PLÍSKAVOU
:
·
·
·
·

SK Hostiv
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·

odsunutí obruby do vozovky - zúžení jízdního pruhu na 3,75 m
osazení dopravních zrcadel
odsazení o 1,0m od neprůhledného plotu, umístění varovných pásů
ponechání možnosti výhledového vyznačení cyklistického
piktogramového koridoru V20 v ul. Pražská
OPATŘENÍ PRO CYKLISTY JSOU NAZNAČENA POUZE V
PRINCIPU, ŽE JE LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY A SHODY
FYZICKY (A DLE ODP. PŘEDPISŮ) PROVÉST.

2 ZRCADLA NA SLOUPCÍCH
ODSAZENÍ HRANY CHODNÍKU OD FASÁDY / PLOTU
ODSUN OBRUBY 0,4 až 0,75 m
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

ULICE PRAŽSKÁ ZASLUHUJE SAMOSTATNOU POZORNOST A JE JI
NUTNÉ ŘEŠIT JAKO CELEK, TJ. NASTAVIT TÉŽ PRAVIDLA PRO
NOVÉ VÝJEZDY, KTERÉ VNÍMAJÍ UŽIVATELÉ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ
JAKO NEBEZPEČNÉ (A MAJÍ SE REALIZOVAT DALŠÍ, DOKONCE S
VYŠŠÍ FREKVENCÍ VÝJEZDŮ).

LEGENDA
hranice pozemků
současná hrana
současné značení
nový obrubník
nová hrana
nové vodorovné dopravní značení

VÝHLEDOVĚ JE MOŽNÉ UMÍSTIT
CYKLOPIKTOKORIDOR V20
(SMĚR SEVER A43/A233)

nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

ZRCADLA NA SLOUPCÍCH S VÝLOŽNÍKY

nová vozovka - asfalt
nová vozovka - dlažba kamenná (kostka 10/10)
nová vozovka - kamenné odseky / kladení "nadivoko"
nový chodník ( ... / dlažba kamenná 6/6, 6/8)
nový mlatový - pochozí povrch
travnatá plocha
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vlečná křivka největšího rozměrného vozidla
nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace
současný / nový strom
S
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BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ HOSTIVAŘ

MÍSTO 5 / NÁVRH
CESTA K OC HOSTIVAŘ

· pouze ideový návrh - podrobněji je třeba řešit v kontextu generelu
bezmotorové dopravy a po jednání s dotčenými vlastníky

· na pozemcích hl.m. Prahy s přerušením v místě příjezdové kom. k
SK Hostivař

· na pozemcích SBF Development, s.r.o. (nutno vypořádat) jako
kontinuální řešení bez přerušení

· v místě současné plochy pro parkování buďto zamezit vjezdu na část
pozemku, který je ve vlastnictví hl.m.Prahy a vytvoření stezky

OC Hostivař

ČSPH

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PO POZEMCÍCH
SBF DEVELOPMENT, S.R.O.
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STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
(ZRUŠENÍ ÚČEL. KOMUNIKACE)
Pražská

SPOLEČNÝ PROVOZ NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACI
(JIŽNĚ POZEMKY SK HOSTIVAŘ A
SEVERNĚ SBF DEVELOPMENT, S.R.O.)
SK Hosti

vař

S

BILLBOARD
SDRUŽENÝ PŘECHOD PRO CHODCE A
PŘEJEZD PRO CYKLISTY

2 ZRCADLA NA SLOUPCÍCH
ODSAZENÍ HRANY CHODNÍKU OD FASÁDY / PLOTU
ODSUN OBRUBY 0,4 až 0,75 m
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU
VÝHLEDOVĚ
JE MOŽNÉ
UMÍSTIT
PŘIPOMÍNKY Z PROJEDNÁNÍ
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CYKLOPIKTOKORIDOR V20
(SMĚR SEVER A43/A233)
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