PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
LOKALITA: PRAHA 3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

zpracoval:
Ing. Zbyněk Laube
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1.0

ÚVOD
Tento materiál vznikl na žádost paní Jarmily Johnové z občanského sdružení
Pražské matky v rámci projektu BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY.
Projekt Bezpečná cesta do školy vznikl v Rakousku a jeho cílem je odstranit
konfliktní místa na pozemních komunikacích vyskytující se při cestách žáků do
škol.
Tato studie se zaměřuje na konfliktní lokality v okolí základní školy na náměstí
Jiřího z Poděbrad, které označili sami žáci.
Studie je rozdělena na textovou a výkresovou část. V rámci textu je uveden
přehled konfliktních lokalit s doporučením možných úprav. Ve výkresové části jsou
pak v jednoduchých schématech naznačena konkrétní řešení nejkritičtějších míst.

2.0

VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ

2.1

V rámci mapování byli osloveni žáci základní školy, kteří označili následující
konfliktní body. Mapa konfliktních bodů je uvedena v příloze na plánu 1.

1. prostor před vchodem do základní školy – řidiči nerespektují zákaz vjezdu a
běžně zde parkují.
2. přechod pro chodce přes ulici Slavíkovou – řidiči nerespektují chodce, dlouhý
přechod.
3. Signalizovaná křižovatka ulic Slavíkova/ Polská/ Ondříčkova – psychologicky
nebezpečný přechod pro chodce, zejména v ulici Mánesově, neboť řidiči při signálu
volno na Slavíkově nemají informaci o tom, že je volno současně též na přechodu
v Mánesově.
4. Laubova/ Lucemburská – neorganizované a nepřehledné parkování.
5. Křižovatka Lucemburská/ Milešovská – nedostatečné rozhledy, velká plocha
křižovatky
6. Ulice Ondříčkova – vysoké rychlosti, dlouhé přechody s omezenými
rozhledovými poměry, zejména v křižovatce Ondříčkova/ Milešovská.
7. Ulice Přemyslovská, Lucemburská, Jagelonská, Velehradská a další –
nepřehledné křižovatky, absence přechodů, odstavování vozidel (a též polenic)
v prostoru křižovatek.
2.2

Hlavní připomínky se logicky týkají bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje
nejvíce žáků. Z hlediska širších vztahů se pak připomínky týkají zejména
přilehlých hlavních komunikací Slavíkova/ Ondříčkova/ Vinohradská.
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2.3

Jako jednu z hlavních stížností, která spojuje všechny stížnosti je omezený rozhled
a neorganizované odstavování vozidel. Naopak, jinde velmi četné, stížnosti na
vysokou rychlost se zde mezi hlavními nejčastějšími závadami nevyskytují.

3.0

OBECNÉ PODMÍNKY

3.1

V rámci řešení úkolu bylo v návaznosti na mapování mezi žáky provedena
prohlídka jednotlivých lokalit, schůzka se zástupci veřejné správy a vedení
základní školy. Následně byly zjištěny intenzity dopravního proudu a získány
informace o dopravní nehodovosti.

3.2

Přehled intenzit dopravního proudu na přilehlých komunikacích je v tabulce 1 a
reprezentuje obousměrné hodnoty v běžný pracovní den.

ulice
Slavíkova
Slavíkova
Vinohradská
Vinohradská
Ondříčkova

staničení
Vinohradská - Ondříčkova
Ondříčkova - Havelkova
Slavíkova - Boleslavská
Šumavská - Slavíkova
Slavíkova - Táboritská

Intenzita
(voz/24hod)
11000
9778
22556
22834
11334

Tabulka 1
Z přehledu je zřejmé, že nejzatíženější komunikace je ulice Vinohradská, která je
významnou místní sběrnou komunikací. Avšak i ostatní komunikace, ačkoliv se
jedná již spíše o komunikace obslužné jsou také významně zatížené. Uvažujemeli, že ve špičkové hodině se na komunikacích pohybuje cca 7,5% z celodenních
objemů, pak se sledovaných profilech pohybuje:

3.4

Vinohradská

1700

voz/obousměrně

Slavíkova

800

voz/obousměrně

Ondříčkova

850

voz/obousměrně

Je zřejmé, že dopravní zatížení v ulicích Slavíkova a Ondříčkova je výrazně vyšší
než jejich dopravní význam. Komunikace, které slouží jako primárně obslužné pro
přilehlou zástavbu, z důvodu nedostatečné kapacitnosti hlavní sítě
(Vinohradská/Seifertova/ Jičínská apod.) přebírají funkci pro místní tranzit a řada
řidičů si svou cestu těmito ulicemi zkracuje.
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3.5

Vedle intenzit dopravního proudu byla zjišťována i dopravní nehodovost na výše
uvedených komunikacích. Z hlediska dopravní nehodovosti byly sledovány roční
úhrny dopravních nehod a křižovatkách na následujících úsecích:
Úsek: Křižovatka Slavíkova – Vinohradská x křižovakta Ondříčkova / Slavíkova
Úsek: Křižovatka Slavíkova – Ondříčkova x křižovatka Ondříčkova / Táboritská
Úsek: Křižovatka Slavíkova – Ondříčkova x křižovatka Seifertova / Havelkova
Na ostatních ulicích a křižovatkách není dopravní nehodovost oficiálně sledována
(ulice např. Milešovská, Lucemburská, Jagelonská apod.).

3.6

Bylo zjištěno, že v úseku mezi Vinohradskou a Ondříčkovou nedochází ke
zvýšenému počtu dopravních nehod. V loňském roce zde byly zaznamenány pouze
dvě dopravní nehody, které se obešly bez následků na zdraví účastníků. V obou
případech došlo ke srážce se zaparkovaným vozidlem a příčinou byl nesprávný
způsob jízdy resp. nevěnování se řízení.

3.7

Zajímavější je statistika na ulici Ondříčkově mezi Slavíkovou a Táboritskou.
V tomto úseku došlo v loňském roce celkem ke 13ti dopravním nehodám. Jednalo
se o nehody typu:
Srážka se zaparkovaným vozidlem

2x

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem

4x

Srážka se zaparkovaným vozidlem

3x

Srážka s chodcem

4x

Mezi příčiny dopravních nehod se řadilo:
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

1x

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

4x

Nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo

1x

Při předjíždění došlo k ohrožení předjížděného řidiče

1x

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle

1x

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

1x

Nezaviněno řidičem

2x

Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

1x

Nedání přednosti při otáčení nebo couvání

1x

Z hlediska zranění došlo v jednom případě k lehkému zranění chodce.

3.8

Statistika nehodovosti potvrzuje, že ačkoliv uvedený úsek je dopravně
významnější komunikací, tak svými parametry tomu komunikace neodpovídá.
Vyšší počet dopravních nehod lze přičíst jak vyššímu počtu vozidel, které si tudy
cestu zkracují, tak hlavně dispozičnímu uspořádání, které dopravnímu zatížení
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neodpovídá (dlouhé přechody pro chodce, volně parkující vozidla, náhodně
rozmístěné kontejnery apod.)

3.9

Nejzávažnější jsou nehody chodců, které se sice obešly bez vážnějších následků,
ale ukazují na možná rizika do budoucna. V situaci, kdy v podstatě nelze
průjezdnou dopravu z oblasti jednoduchým způsobem vymístit a současně se však
jedná především o zónu bytové blokové zásavby, tak je nutné hledat řešení jak
chodce maximálně ochránit.

3.10

Ve světle analýzy dopravní nehodovosti se stížnosti žáků v řadě případů jeví jako
opodstatněné. Zejména co se týče stížností na omezený rozhled. Soubor níže
navržených opatření vychází jednak ze subjektivních závad uváděných žáky, tak
v sobě zohledňuje skutečné závady zjištěné při prohlídce lokality, diskusi se
zástupci místní samosprávy a výsledků analýzy dopravní nehodovosti.

4.0

DOPORUČENÍ A NÁVRHY ÚPRAV
Ze zmiňovaných závad byly vytvořeny okruhy důležitosti. V rámci návrhů úprav se
jednalo o 3 skupiny:
1.

závažná konfliktní místa

2.

konfliktní místa se středním rizikem

3.

nízké riziko konfliktu

ZÁVAŽNÁ KONFLIKTNÍ MÍSTA
PROSTOR PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – PŘECHOD PŘES ULICI SLAVÍKOVOVU
4.1

Jedná se o dlouhý přechod přes 3 jízdní pruhy v mezikřižovatkovém úseku
Slavíkova / Ondříčkova a Slavíkova/ Vinohradská. Nejbližší další přechod je na
křižovatce s Ondříčkovou ulicí.

4.2

Přechod využívají zejména ti žáci (ale i ostatní chodci), kteří směřují z ulic
Mánesova, Třebízského a další směrem do školy nebo k metru. Protože přechod
není řízený, musí chodci k přecházení využívat časové mezery v signálních
plánech přilehlých křižovatek, které ne vždy vytváří dostatečné časové mezery pro
bezpečný přechod ulice.
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4.3

Při hledání řešení se nabízí několik možností. Možnost světelné signalizace
nedoporučujeme, neboť by výrazně ovlivnila plynulost dopravy na Slavíkově.
Zbývají tak v zásadě dvě možnosti:
i)

přechod zrušit,

ii)

přechod upravit.

Obr. 1 a 2 – Přechod pro chodce na Slavíkově

4.4

S ohledem na skutečnost, že těžko přecházení ulice žákům v daném místě
zakážeme a v situaci, kdy směrem na metro se jedná vlastně o jediný přechod
směrem k Vinohradské se jeví jako nejvhodnější přechod rekonstruovat. Šířka
přechodu nabízí možnost umístit do středu komunikace fyzický ostrůvek v šíři
min. 2,5m a tím dojde k výraznému zkrácení délky přechodu a zvýšení
bezpečnosti chodců. Navíc lze doporučit přechod osvětlit zvláštním bílým světlem
pro zvýraznění účinku zejména v brzkých ranních hodinách v zimním období.
Schématický návrh je prezentován na plánu 2.

KŘIŽOVATKA MILEŠOVSKÁ / ONDŘÍČKOVA

4.5

Ačkoliv tato křižovatka nebyla mezi hlavními konfliktními body jmenovanými žáky,
tak při prohlídce vyplynulo, že právě toto místo má potenciál nehodového bodu.
Jedná se o stykovou neřízenou křižovatku s dlouhým přechodem pro chodce.

4.6

K hlavním závadám, vedle dlouhého přechodu, patří zejména odstavování vozidel
v prostoru křižovatky a někdy přímo na přechodu, což platí i pro popelnice, které
jsou na přechodu umístěny taktéž, viz. fota níže.

4.7

Z možných úprav lze doporučit vytažení nárožních hran křižovatky, vymezení
jasných ploch pro pohyb a pro odstavování vozidel, pro odstavování popelnic a
zkrácení délky přechodu. Možné řešení je prezentováno v příloze na plánu 3.
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Obr. 2 a 3 – křižovatka Ondříčkova/ Milešovská

4.8

Vedle ramena Milešovská se úpravy týkají i přechodu přes Ondříčkovu, kde se
úpravy týkají zlepšení rozhledových poměrů při přecházení, kdy chodci nejsou
přes parkující vozidla vidět – především děti (viz. obr. 3). Jako možné řešení se
jeví instalace alespoň Citybloků, které zamezí parkování vozidel v bezprostřední
vzdálenosti u přechodu. Podobným způsobem je toto opatření aplikováno na
Ondříčkově o cca 150m výše v křižovatce s Laubovou.

ULIČNÍ

4.9

USPOŘÁDÁNÍ V ULICÍCH

JAGELONSKÁ, MILEŠOVSKÁ, LUCEMBURSKÁ –

MEZI OBYTNÝMI BLOKY

Uliční uspořádání v prostoru výše uvedených ulic (a z toho vyplývající závady)
platí pro celou čtvrť. Níže je uveden výčet hlavních závad, který je ve většině
případů způsoben nedostatkem odstavných ploch pro osobní vozidla, která
využívají každé volné místo k parkování.

4.10

Mezi hlavní závady patří:

i)
ii)
iii)
iv)

omezený rozhled v křižovatkách způsobený parkujícími vozidly,
absence přechodů pro chodce na hlavních pěších tazích,
riziko vyšších rychlostí v přímých úsecích bez zpomalovacích prvků,
omezený rozhled v důsledku odstavování popelnic v rozhledových
plochách.

4.11

Z hlediska možných řešení existuje v podstatě jediné řešení. Jedná se o
rekonstrukci ulic, které výše uvedené závady odstraní. Na plánu 4 je uvedeno
možné řešení na příkladu jednoho bloku. Tímto způsobem by však měly být
řešeny všechny ulice v celé čtvrti.
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Obr. 4 a 5 – záběry z ulic Lucemburská a Milešovská

4.12

Úpravy spočívají ve vytažení nárožních ploch křižovatek a tím zmenšení plochy
křižovatek a zkrácení délky přechodů. Současně tím dojde ke zkrácení délky
přechodů a výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Pro snížení rychlostí se
doporučuje zvýšit plochu křižovatky do úrovně přilehlých chodníků a tím jednak
zlepšit podmínky pro přecházení ale zejména účinně snížit rychlost projíždějících
vozidel.

KONFLIKTNÍ MÍSTA SE STŘEDNÍM RIZIKEM
PŘECHOD

4.13

PRO CHODCE V ULICI

POLSKÉ

NA KŘIŽOVATCE S

ONDŘÍČKOVOU

Jedná se o řízený přechod pro chodce v rámci světelně řízené křižovatky. Stížnosti
se týkají situací, kdy je na přechodu v Polské signál volno a současně je volno i na
levém a pravém odbočení z Ondříčkovi. V této situaci někteří řidiči až na poslední
chvíli zjistí, že i chodci mají volno a dochází ke vzniku konfliktním momentů.

4.14

Jako řešení se nabízí instalovat oranžové světlo s piktogramem chodce do signální
soustavy, které se rozsvítí v situaci kdy mají jak chodci tak vozidla volno. Řidič na
Ondříčkově tak dopředu ví, že i chodci na Polské mají volno. Jedná se o standardní
řešení, které se aplikuje na křižovatkách a v daném případě je toto asi jediné
možné řešení.
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Obr. 6 a 7 – křižovatka Ondříčkova a Polská
Prostor před základní školou Jiřího z Poděbrad

4.15

I když je tento problém řazen mezi nižší riziko, pak je to zejména z důvodu, že se
zde pohybuje málo vozidel a pokud by bylo respektováno dopravní značení, tak
není nutné přijímat žádná opatření.

4.16

Hlavní stížnosti směřují na odstavování vozidel před základní školou a zajíždění
vozidel do prostoru před školou, kde žáci běžně postávají. Přes zákazovou značku
sem zajíždí rodiče při vysazení dětí do školy a vozidla taxislužby – viz. obr. 8

Obr. 8 – prostor před základní školou ráno v 7:30, červen 2006

4.17

Kromě zásobování by sem nikdo vjíždět neměl. Pro rodiče platí, že mohou využít
trasu Milešovská/ Laubova/ Ondříčkova. Vozidla taxi zde stát nesmějí. Kromě
přísnější kontroly ze strany Policie lze doporučit opatření viz. plán 2.
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4.18

Na tomto plánu je naznačeno řešení spočívají v zúžení vjezdu do prostoru na šířku
1 jízdního pruhu, osazení fyzických obrub zábradlím a do jízdního pruhu na vjezdu
umístit uzamykatelnou branku/ sloupek. Klíče od zařízení by pak měly pouze řidiči
zásobování resp. škola (městská policie apod.).

KONFLIKTNÍ MÍSTA S NÍZKÝM RIZIKEM VZNIKU KONFLIKTNÍ SITUACE

4.19

Mezi tyto lokality patří všechna ostatní zmiňovaná místa. Jedná se především o
místa, kde chybí nebo není dobře viditelné např. dopravní značení, rozhledu brání
popelnice domovního odpadu, není optimální veřejné osvětlení, temná místa a
zákoutí apod.

4.20

V těchto případech řešení spočívá zejména v dodržování platných předpisů
v případě dopravy resp. pořádku na ulicích ve smyslu kontroly veřejného
osvětlení, polohy popelnic na domovní odpad apod.

5.0

ZÁVĚR

5.0.1

V rámci úkolu byly zhodnoceny připomínky a stížnosti žáků základní školy na
náměstí Jiřího z Poděbrad, v městské části Praha 3. Jmenované stížnosti byly
konfrontovány s počtem dopravních nehod, intenzitou dopravního proudu a
prohlídkou celé oblasti zpracovatelem. Současně proběhla v rámci zpracování
úkolu schůzka se zástupci městské části a školy, kde byly připomínky podrobněji
diskutovány.

5.0.2

Jedná se zejména rekonstrukci přechodu pro chodce na ulici Slavíkově,
rekonstrukce křižovatky Ondříčkova/ Milešovská a uličního prostoru mezi
obytnými bloky obecně.

5.0.3 Dále lze doporučit přijmout opatření k zamezení odstavování vozidel před základní
školou a to způsobem instalace uzamykatelného sloupku (branky).
5.0.4 Pro zvýšení pocitu bezpečí chodců na přechodu v Polské (křižovatka
s Ondříčkovou) doplnit světelnou signalizační soustavu o upozornění řidičům na
signál volno pro chodce.

5.0.5

Lze doporučit, aby městskou částí byla zpracována podrobná studie dopravněinženýrských opatření, která by komplexně vyřešila dopravu v celé čtvrti.
Takovýto materiál by pak mohl sloužit jako cestovní mapa podle které by bylo
možné systematicky postupovat při snaze o zlepšení tváře uličního prostoru a a
zvýšení bezpečnosti provozu. Opatření, navržená v této studii jsou tak „pouze“
výřezem z možných řešení, nikoliv řešením konečným.
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