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Věc: Návrhy ke zvýšení bezpečnosti v     okolí ZŠ Meteorologická  
- objednávka prací č. 4/2008

Na  základě  projednaných  výstupů  projektu  „Bezpečná  cesta  do  školy“  na 
ZŠ Meteorologická bylo zadáno DOP MHMP vypracovat studii možných úprav ke zvýšení 
bezpečnosti chodců v následujících lokalitách.

1. křižovatka Skalská – Meteorologická

2. ulice Nad Šejdrem     

3. přechod pro chodce přes ulici Libušská v     blízkosti ulice U  Libušské sokolovny     

Po provedení místního šetření a na základě jednání se zástupci Policie ČR a DOP 
MHMP bylo doporučeno:

Ad. 1) křižovatka Skalská – Meteorologická (DET. 1)

V případě křižovatky Skalská – Meteorologická vzniká nebezpečná situace v najíždění 
odbočujících vozidel na přecházející chodce z důvodu urychleného vyklizení křižovatkového 
prostoru. Následně ani žáci ZŠ Meteorologická nerespektují vyznačený přechod pro chodce 
a zkracují si cestu úhlopříčně přes ulici Skalskou směrem k areálu školy. 

Na základě zjištěných poznatků se navrhuje přesun stávajícího přechodu pro chodce 
(nutnost bezbariérové úpravy chodníkové hrany v prostoru přechodu pro chodce a vytvoření 
vodící linie pro nevidomé) od křižovatky k areálu ZŠ Meteorologická a tím vytvořit prostor pro 
odbočující vozidla mezi přechodem pro chodce a křižovatkou Meteorologická – Skalská. Pro 
zvýraznění nově realizovaného přechodu pro chodce doporučujeme umístit dopravní značení 
(DZ) „Přechod pro chodce“  (IP 6)  k nájezdové hraně přechodu pro chodce.  Stávající  DZ 
„Stůj, dej přednost v jízdě!“ (P 6) přesunout na v.o. 419184. Pro usměrnění pěšího proudu 
doporučujeme instalovat dopravně bezpečnostní zábradlí dle grafické přílohy.
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Foto 1,2 – Skalská ulice – řešený přechod pro chodce

Ad. 2) ulice Nad Šejdrem (DET. 2)

Nebezpečná situace v ulici Nad Šejdrem vzniká v nedodržování rychlosti projíždějících 
vozidel  (nerespektování  DZ  „Obytná  zóna“  (IP  26a))  a  následného  ohrožování  chodců 
v zúženém úseku ulice Nad Šejdrem. 

Po  projednání  se  doporučuje  instalovat  montovaný  zpomalovací  práh  v zúženém 
úseku ulice Nad Šejdrem dle grafické přílohy (DET 2 – Varianta 1). Variantně je navrženo 
zúžený úsek ulice Nad Šejdrem vyznačit pro jednosměrný provoz od ulice Meteorologické 
(DET 2 –  Varianta  2).  Při  realizaci  této  varianty je  nutno  nově osadit  DZ „Jednosměrný 
provoz“ (IP 4b), „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (B 2), „Slepá pozemní komunikace“ (IP 10a) a 
odstranit DZ „Dej přednost v jízdě!“ (P 4) při výjezdu na ulici Meteorologická. 
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Foto 3,4 –ulice Nad Šejdrem - nebezpečný úsek

Ad.3) přechod pro chodce přes ulici Libušská v blízkosti ulice U  Libušské sokolovny (DET.  
3)

Řešený přechod pro chodce byl zahrnut do projektu „Bezpečná cesta do školy“ na 
základě poznatků žáků ZŠ Meteorologické o nebezpečné možnosti přecházení chodců přes 
stávající přechod pro chodce přes Libušskou ulici (vysoké intenzity projíždějících vozidel). 

Navrhované řešení předpokládá v rozdělení přechodu pro chodce dělícím ostrůvkem 
o  šířce  2  m.  Z důvodu  umožnění  výjezdu  zásobovacích  vozů  (vlečné  křivky  prověřeny 
softwarem Auto Track pro střední nákladní automobil) z ulice U Libušské sokolovny je nutno 
jižní část dělícího ostrůvku odsunout za křižovatku ulic Libušská x U Libušské sokolovny (viz. 
DET 3 – Varianta 1).  Při realizaci této varianty je nutno dělící ostrůvky osadit DZ „Přikázaný 
směr objíždění vpravo“ (C 4a) a upravit vodorovné dopravní značení dle grafické přílohy.
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Foto 5,6  – Libušská ulice – řešený přechod pro chodce

Ve smyslu požadavku zadavatele je doloženo posouzení účelnosti SSZ v dotčeném 
místě podle TP 81 (viz. Příloha).

Přílohy : dle textu

Ing. Marek K a r b a n 
vedoucí oddělení 7300
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