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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  v ulici 

Sázavská na Praze 2. Přehledně je spádová oblast zobrazena na obrázku 1.

Obrázek 1.

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.
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2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ

2.1 Mapování  konfliktních  míst  bylo  provedeno  žáky  základní  školy  v rámci  tzv. 

„Projektového týdne“. Z výsledků mapování byla sestavena mapa kolizních bodů, 

která ukazuje hlavní místa, která žáci základní školy ve svém okolí považují za 

nebezpečná z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

Přehledně jsou kolizní místa prezentována v tabulce 1 a v příloze na plánu 1.

p.č. MÍSTO ZÁVADA OPATŘENÍ - DLE ŽÁKŮ ZŠ

1. Korunní/  Sázavská - 
křižovatka

rušná křižovatka

nerespektování přednosti (chodců)

1.sledování  městskou  policií  ve 
špičkovém období dne

2.umístění SSZ

nepraktický  a  nebezpečný  přechod,nutno 
přejít 3x

1.doplnit  v  minulosti  zrušený 
přechod

2. Sázavská ulice velký hluk v ulici

chybí místo pro krátké zastavení, např. při 
vyzvedávání dětí ze školy

úprava prostoru před vstupem do 
ZŠ

3. Sázavská/ Francouzská 
křižovatka a přechod

špatná viditelnost chodců 1. zkrácení přechodu pro chodce

nebezpečný přechod 2. doplnit zákaz zastavení

4. Francouzská -  přechod 
pro  chodce  naproti 
lékárně

dle  měření  žáků  se  jedná  o  nejvíce 
využívaný  přechod  (i  přestože  v 
blízkosti,směr nám. Míru  je další  se SSZ a 
sledováním městskou policií) 

1.přemístit  sledování  přechodu 
Městskou  policií  k  tomuto 
přechodu ve špičkovém období

5. Francouzská -  místo  u 
tramvajové zastávky Jana 
Masaryka,  směr  na nám. 
Míru 

řidiči  vozidel  nerespektují  přednost  chodců 
vystupujících z tramvaje

1. umístění zpomalovacích prahů

2. zvýšení plochy přechodu

Tabulka 1

2.2 Hlavní připomínky se logicky týkají bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje 

nejvíce žáků. Jedná se zejména o uliční prostor před školou a o křižovatky s ulicí 

Sázavskou – ulice Korunní a Francouzská.

2.3 Z dalších  kolizních  míst  lze  jmenovat  prostory  a  okolí  tramvajových  zastávek, 

zejména pak zastávky Jana Masarykova. 

2.4 Samostatně je uveden přechod přes ulici Francouzskou naproti lékárně, který děti 

považují za významný a přitom nebezpečný. 

2.5 Tato studie v následujícím textu hodnotí oprávněnost připomínek žáků ZŠ a tam , 

kde se to jeví jako opodstatněné, předkládá návrhy na zlepšení dopravní situace. 
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3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

3.0.1 V rámci  zjišťování  informací  o  lokalitě  byla  provedeno  místní  šetření,  byly 

zajištěny  podklady  od  objednatele  a  byly  konzultovány  připravované  změny 

v organizaci dopravy v území s vedoucí odboru dopravy MČ Praha 2 Ing. Gálem. 

V rámci  místního  šetření  byly  měřeny  intenzity  dopravního  proudu  v ranní 

špičkové hodině.

3.1 PROSTOR PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – ULICE SÁZAVSKÁ

3.1.1 Základní škola se nachází v území městské blokové zástavby pražských Vinohrad. 

Vchod  pro  žáky  základní  školy  je  umístěn  do  prostoru  křižovatky  Moravská/ 

Sázavská. Jedná se o místní komunikaci, která spadá do působnosti MČ Praha 2. 

Vrata pro přístup  do vnitrobloku  jsou umístěna  do ulice  Sázavská směrem ke 

křižovatce s ulicí Korunní.

3.1.2 Sázavská ulice  je  jednosměrná komunikace  ve  směru  Korunní  –  Francouzská. 

Volná šířka komunikace je cca 8m a je lemována po obou stranách chodníky. 

Podél levé strany ulice jsou umístěna šikmá stání  osobních vozidel. 

3.1.3 Ulice Moravská je taktéž jednosměrná a to ve směru k Sázavské, kde je možné 

odbočení vlevo (na Sázavskou směrem k Francouzské). Ulice Moravská je taktéž 

lemována  chodníky  a  po  pravé  straně  ulice  jsou umístěna  podélná  a  po  levé 

straně šikmá stání. 

3.1.4 Hlavní pěší trasy vedou ulicí Sázavská podél základní školy. Nejexponovanějším 

místem je křižovatka Sázavská/ Moravská, kde je také umístěn hlavní vchod do 

školy. Pro zvýšení bezpečnosti žáků byly podél chodníku u ZŠ instalovány sloupky 

a  do  prostoru  křižovatky  byly  na  vozovku  umístěny  zpomalovací  prahy.  Za 

zpomalovacími prahy jsou umístěny přechody pro chodce. 

3.1.5 Intenzita  dopravního  proudu  je  v ulici  relativně  nízká  a  dosahuje  řádu  stovek 

vozidel za den. Prostor před základní školou je žáky vnímám jako velmi stísněný a 

to  i  přes  opatření  pro  zvýšení  bezpečnosti  chodců.  Z důvodu  malého 

shromažďovacího prostoru před vchodem do školy se žáci v ranních a odpoledních 

hodinách shromažďují na okolních chodnících a nárožích křižovatky.

3.1.6 Prostor před základní školou je dimenzován z důrazem na automobilovou dopravu. 

Plochy pro pěší jsou s ohledem na intenzity pěších, zejména před vchodem do 

základní školy, poddimenzovány zejména při ve vztahu k automobilové dopravě.

V prostoru  křižovatky  je  ponechána  velká  volná  plocha  pro  vozidla,  která  

s ohledem na jednosměrnou organizaci je využívána pouze částečně a naopak  
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velmi  malá  plocha  pro  chodce  (žáky)  kteří  se  z toho  důvodu  shromažďují  i  

v prostoru křižovatky.

Fotodokumentace prostoru před základní školou.    

3.2 ULICE FRANCOUZSKÁ, KŘIŽOVATKA SE ZÁZAVSKOU

3.2.1 Ulice  Francouzská je  svým významem místní  sběrnou komunikací.  Jedná se  o 

jednu  z nejvýznamnějších  radiálních  komunikaci  na  území  Vinohrad,  neboť 

zpřístupňuje nejen Vinohrady, ale dále i Vršovice a částečně i Strašnice na Praze 

10. Komunikace spadá do působnosti Magistrátu hl. města. 

3.2.2 Průměrné denní zátěže se zde  pohybují v řádech tisíců vozidel za den. Středem 

komunikace  je  vedena  tramvajová  trať  na  nezvýšeném  tramvajovém  pásu. 

Současně jsou ulicí vedeny i některé autobusové spoje. 

3.2.3 Nejbližší zastávka tramvaje je „Jana Masaryka“, která přiléhá svým koncem k ke 

křižovatce Francouzské se Sázavskou. Druhý konec zastávky pak tvoří křižovatka 

s ulicí Budečskou. 

3.2.4 Právě  oblast  křižovatky  se  Sázavskou  a  zejména  pak  tramvajové  zastávky  a 

křižovatka s Budečskou jsou nejkoliznější místa podél celého úseku ulice. Stížnosti 

na nízkou úroveň bezpečnosti chodců uvádějí nejen žáci základní školy a lze je 

sledovat i na internetové diskuzi na stránkách městské části. 

3.2.5 V křižovatce Sázavská/ Francouzská jsou hlavním nedostatkem vozidla parkující 

v prostoru křižovatky, dlouhý přechod přes Sázavskou a neřízený přechod přes 

Francouzskou, kudy řada žáků denně chodí. Nejbližší přechod přes Francouzskou 

je cca 70m níže směrem k Mírovému náměstí, který je řízen SSZ. 
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3.2.6 Prostory  zastávek  jsou  výrazně  ovlivňovány  navazující  křižovatkou  Budečská/ 

Francouzská, která je řízena SSZ. Právě světelná signalizace výrazně ovlivňuje 

pěší  provoz  v prostoru  zastávek.  V situaci,  kdy  Budečská  /  Francouzská  je  v 

podstatě odsazenou  křižovatkou a vzdálenost signalizačního zařízení je relativně 

velká (a v důsledku toho jsou dlouhé i vyklizovací doby v rámci cyklu SSZ), tak 

dochází běžně ke vzniku kolizních situací.

3.2.7 Zejména ve směru na  Mírové náměstí dochází k těmto situacím:

i) v důsledku vysokých zátěží se řidiči  snaží využít celou délku zelené fáze 

včetně pojíždění oranžové ve vysokých rychlostech,

ii) v těchto  rychlostech se  dostávají  do  prostoru  tramvajové  zastávky,  kde 

chodci  volně přechází  bez ohledu na přilehlou SSZ křižovatku,  která na 

provoz zastávky nemá vliv,

iii) ačkoliv  je přechod pro chodce před zastávkou řízen také SSZ ( v rámci 

křižovatky)  tak  navazující  prostor  zastávky  s provozem křižovatky  nijak 

nesouvisí a v tom lze spatřovat hlavní nedostatek a závadu. 

Fotodokumentace tramvajové zastávky.

3.3 ULICE KORUNNÍ, KŘIŽOVATKA SE ZÁZAVSKOU

3.3.1 Ulice Korunní je další významnou vinohradskou komunikací, která je paralelní ulici 

k Vinohradské  a  má  taktéž  sběrnou  funkci.  Komunikace  spadá  do  působnosti 

pražského  magistrátu   a  denní  zatížení  je  taktéž  v řádu  tisíců  vozidel,  avšak 

výrazně méně než na Francouzské.

3.3.2 Ulicí  je  vedena  tramvajová  trať  na  nezvýšeném  tramvajovém  tělese.  Nižší 

dopravní  význam  lze  vyčíst  i  z  umožnění  podélného  stání  po  obou  stranách 

komunikace, kteréžto je podél Francouzské ulice zakázáno. Směrem od Mírového 

náměstí je ulice Korunní jednosměrná a obousměrný provoz je umožněn až od 

křižovatky Korunní/ Blanická.
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3.3.3 Podél  obou  stran  ulice  jsou  vedeny  chodníky.  V rámci  průjezdného  profilu  je 

v každém směru umístěn jeden jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Přechody 

pro chodce jsou v prostoru křižovatek a jsou vždy neřízené. 

3.3.4 Přestože se dopravně jedná o méně významnou komunikaci než Francouzská, tak 

z hlediska pěšího provozu je směrem k základní škole je tento směr rovnocenný. 

Žáci,  kteří  přes ulici  přechází  v oblasti  jednak bydlí  a jednak tudy prochází  ve 

směru od tramvajové zastávky na Korunní.

3.3.5 V situaci,  kdy  na  Francouzské  jsou  hlavní  stížnosti  k vysokým  rychlostem  a 

intenzitám, tak v případě Korunní jsou hlavní závady trochu jiné. S ohledem na 

podélná stání podél obou stran komunikace je v prostoru přechodů pro chodce 

často omezený rozhled přes parkující vozidla, dlouhé přechody a často nevhodně 

umístěné přechody nerespektující hlavní pěší trasy.

3.3.6 Tyto charakteristiky se týkají většiny křižovatek podél Korunní ulice. V prostoru 

křižovatky  Sázavská/  Korunní  se  připomínky  týkají  zrušeného  přechodu  přes 

Korunní na straně podél základní školy, kdy jeden přechod byl zrušen a ponechán 

byl  přechod na vzdálenější  straně přes Korunní  (ve směru od základní  cesty). 

V místě „starého“ přechodu bylo umístěno zábradlí. Toto opatření se jeví logické 

v situaci, kdy je snaha zabránit žákům v nepřerušeném běhu od základní škol přes 

Korunní a tuto přímou trasu narušit. 

3.3.7 Vytváří to však nepřirozenou překážku, která je pěšími (nejen žáky, ale i učiteli) 

negativně vnímána. V místě ponechaného přechodu pak byl dodatečně umístěna 

zábrana z City bloků zlepšující podmínky pro rozhled chodců na vozidla přijíždějící 

po Korunní.
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Fotodukementace  křižovatky  Korunní/  Sázavská.  Vlevo  přechod  ponechaný,  vpravo 

přechod zrušený (směrem k základní škole).

   

4.0 DOPORUČENÉ ÚPRAVY ULIČNÍHO PROSTORU 

4.1 PROSTOR PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU – ULICE SÁZAVSKÁ

4.1.1 Prostor před základní školou je navržen upravit tak, aby byly více respektovány 

nároky pěších v řešeném prostoru. Při návrhu možných řešení bylo vycházeno  

z předpokladů:

i) vozidla se pohybují pouze jednosměrně a tudíž není potřeba ponechávat  

v prostoru křižovatky obousměrný profil,

ii) rozptylové plochy pro pěší mají být co největší a koncentrované pokud  

možno před základní školu, kde je přirozeně největší potřeba po 

shromažďovacím prostoru,

iii) při návrhu respektovat požadavky na bezpečnost provozu a současně se  

snažit nalézt řešení, které prostor zpříjemní.

4.1.2 Na plánu č. 2 je prezentováno řešení,  které obsahuje návrh úprav uspořádání 

uličního provozu. Řešení obsahuje:

i) rozšíření prostoru před vchodem do školy na úkor komunikace,

ii) komunikace je zúžena na šířku jednoho jízdního pruhu o šíři 3,5 – 4m a to 

z důvodu,  aby bylo možné zajistit  průjezd vozidel  pro odvoz domovního 

odpadu,
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iii) směrové  vedení  pro  průjezd  vozidel  ulicí  Sázavskou  v důsledku  toho 

vychýlit  do  určité  šikany  a  tím  přirozeně  zpomalit  vozidla  projíždějící 

v přímém směru,

iv) v ulici  Moravské  vytáhnout  nástupní  hrany  v nároží  křižovatky,  zúžit 

přechod pro chodce a v rozšířených nárožních plochách křižovatky vytvořit 

prostor pro umístění nízké zeleně,

v) celou  plochu  křižovatky  zvýšit  do  úrovně  chodníků  a  plochy  pro 

automobilovou  dopravu  a  pěší  provoz  oddělit  materiálově  s směrem ke 

škole pak také ocelovými sloupky. 

4.1.3 Umístění zvláštních míst pro zastavení rodičů při cestě do školy není navrženo, 

neboť v ulici Sázavská není taková intenzita provozu, aby bylo nutné vyhrazovat 

zvláštní stání (kterých je v celém území obecně nedostatek). Krátké zastavení je 

obecně možné v jízdním pruhu bez toho, že by to výrazně ovlivnilo ostatní vozidla.

4.1.4 Při návrhu nedochází k rušení stávajících šikmých stání,  neboť pro úpravu jsou 

využívány plochy vymezené stávající křižovatkou mezi zpomalovacími prahy.

4.2 ULICE FRANCOUZSKÁ, KŘIŽOVATKA SE ZÁZAVSKOU

4.2.1 V tomto prostoru je snaha nalézt řešení, které odstraní následující závady:

i) zlepší rozhledové poměry na přechodu přes Sázavskou,

ii) zlepší  podmínky  pro  přecházení  žáků  základní  školy  přes  ulici 

Francouzskou,

iii) zachová maximum stávajících odstavných stání v ulici Sázavské.

4.2.2 Na  plánu  č.  3  je  prezentováno  jedno  z možných  řešení.  Úprava  spočívá  ve 

zmenšení  celkové  plochy  křižovatky  v důsledku  vytažení  nástupních  hran 

přechodů a zvětšení ploch nároží křižovatky.

4.2.3 V důsledku toho dochází  ke zkrácení  délky přechodu pro chodce a k vytvoření 

volné plochy pravé straně Sázavské ulice směrem k Francouzské ulici). V tomto 

prostoru je navrženo umístit zelený ostrůvek s keřem či stromem doplněný popř. 

lavičkou. Navržená úprava také upravuje plochy pro dopravu v klidu, kde jasně 

vymezuje prostor pro 3 šikmá stání. 

4.2.4 Co se týče  úprav  na  Francouzské  ulici  tak  je  doporučeno přemístit  do tohoto 

prostoru hlídku městské policie v ranních a odpoledních hodinách (v konkrétních 

odpoledních hodinách po dohodě s vedením školy). Fyzické úpravy ani umístění 

SSZ tohoto přechodu nejsou navrženy, neboť v blízkosti existuje další SSZ řízený 

přechod (směrem na náměstí Míru) a opačným směrem se pak nachází v blízkosti 

cca 80m další SSZ řízená křižovatka (Budečská/ Francouzská).
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4.3 ULICE KORUNNÍ, KŘIŽOVATKA SE ZÁZAVSKOU

4.3.1 V daném případě doporučení zrušit stávající přechod přes Korunní a znovuzřízení 

zrušeného přechodu nemusí být řešením situace. Bez komplexnějšího řešení by 

prostá změna polohy přechodu nemusel situaci řešit a naopak by ji mohla zhoršit.

4.3.2 S ohledem na vysoké intenzity a též i rychlosti vozidel se jeví jako vhodné řešení 

v daném prostoru umístit SSZ na celou křižovatku, viz. plán 4. Z důvodu omezené 

poptávky pěších po přecházení v sedlových období dne se jeví jako vhodné doplnit 

SSZ tlačítkem na poptávkové volení signálu volno pro chodce. V situaci, kdy se 

v prostoru křižovatky chodci nevyskytují pak fázi pro chodce do signálního plánu 

nezařazovat.

4.3.3 Protože  ani  SSZ  nezajistí,  že  jej  mladší  žáci  budou  vždy  respektovat,  tak  je 

doporučeno  narušit  přímou  trasu  od  školy  přes  Korunní  krátkým  zábradlím  a 

přechod odsunout z bývalé polohy o cca 2-3m, aby se vytvořila malá šikana a 

nebylo možné tudy přímo proběhnout. 

4.3.4 Bylo ověřeno, že doporučené umístění SSZ je magistrátem připraveno a schváleno 

a realizace by měla být provedena začátkem příštího roku.

4.4 PROSTOR TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY JANA MASARKA

4.4.1 S ohledem  na  dopravní  význam  ulice  Francouzská  je  komplikované  aplikovat 

rozsáhlé  fyzické  a  organizační  úpravy,  které  by  omezily  provoz   vozidel. 

Z možných  řešení,  které  by  zlepšily  podmínky  pro  pohyb  chodců  v prostoru 

zastávky se nabízí následující dvě varianty:

i) Organizační úprava SSZ křižovatky Francouzská/ Budečská,

ii) Fyzická úprava nástupu na zastávku.

4.4.2 Řešení  ad  i)  představuje  úpravu  signálního  plánu  křižovatky  Budečská/ 

Francouzská,  kde  v situaci,  že  ve  směru  na  náměstí  Míru  v zastávce  Jana 

Masaryka staničí  tramvaj  bude  zajištěno,  že  pro vozidla  bude  v tomtéž směru 

bude  signál  stůj.  Hlavní  kolizní  situace  totiž  vzniká  v situaci,  kdy  do zastávky 

přijíždí tramvaj (v tu chvíli  mají signál volno i vozidla), neboť v tu chvíli  je na 

přechodu pro chodce signál stůj, ale současně v tu chvíli řada chodců má snahu 

přejít  ulici  za  účelem nástupu  do  přijíždějící  tramvaje.  V tomto  momentu jsou 

v kolizi vozidla jedoucí na signál volno v kolizi s chodci nastupujícími do tramvaje. 

4.4.3 Varianta ad ii) předpokládá rekonstrukci nástupních ostrůvků tak, že se prodlouží 

a budou zasahovat až do přechodu pro chode, jehož délka se tím tak výrazně 
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zkrátí.  Rozhodující  v tomto  případě  budou  rozměry  průjezdního  prostoru 

komunikace, kde v rámci studie jsou známy jen orientační údaje. 

4.4.4 Na výkrese č. 6 je prezentováno řešení ad ii), kde je protažen nástupní ostrůvek, 

který současně vytváří i dělený přechod pro chodce. Ostrůvek je v minimální šířce 

1,5m a navazující jízdní pruhy jsou v šíři cca 3,0m, tramvajová trať 5,9 – 6,0m. 

Uvedené šířkové parametry jsou akceptovatelné, včetně ostrůvku, který je však 

na dolní hranici minimálních parametrů dle ČSN 73 6110.  

4.4.5 V daném případě lze doporučit obě řešení tj. kombinaci stavebních úprav a úpravu 

signálního  plánu.  Nevýhodou  změny  signálního  plánu  budou  zdržení 

automobilového  provozu  na  ulici  Francouzské,  které  v mohou  činit  v případě 

staničící tramvaje cca 1minutu.

4.4.6 Z dalších možných variant bylo zvažováno umístit na zastávkový mis zábradlí a 

zamezit tak volnému nástupu na ostrůvek. Z důvodu omezené šířky ostrůvku však 

bylo toto řešení zamítnuto.

4.4.7 Další  variantou  bylo  řešit  zastávku jako Vídeňskou resp.  podobným způsobem 

jako  ve  Vodičkově  ulici.  Uvedené  řešení  bylo  odmítnuto  z důvodu  vysokého 

dopravního významu a intenzit na Francouzské ulice, kde je třeba zajistit určitou 

úroveň oddělení automobilového a pěšího provozu. Předložené řešení se jeví jako 

možný kompromis, který vychází vstříc chodcům a vozidla omezuje jen částečně.

5.0 ZÁVĚR

5.0.1 Předložená studie řeší z odborného hlediska připomínky žáků základní školy v ulici 

Sázavská k dopravní situaci na přilehlých místních komunikacích.

5.0.2 Jako patrně nejzávaznější se jeví situace na tramvajové zastávce Jana Masaryka, 

kde  dochází  často  ke  konfliktním  situacím  mezi  chodci  (nejenom žáky  ZŠ)  a 

projíždějícími  vozidly.  Navržená úprava je relativně radikální  vůči  automobilové 

dopravě, avšak ve vztahu k chodcům rozhodně přispěje ke zlepšení podmínek pro 

přecházení a k nástupu na zastávku.

5.0.3 Zlepšení prostoru před vstupem do základní školy má především estetický význam 

a vytváří  příjemné prostředí  z prostoru,  který  je  dnes využit  jako  komunikace 

resp. křižovatka, kterou však automobilová doprava využívá jen částečně, protože 

je zde zaveden jednosměrný režim.

5.0.4 Úprava v ústí Sázavské do Francouzské a úprava přechodu a křižovatky Sázavská/ 

Francouzská představují především změny za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, 

kteří se po přilehlých komunikacích pohybují.  
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